
 
 

 
 

 

CEPSA em força numa campanha inédita e 100% nacional,  

com 300.000 prémios para adeptos de futebol  
 
 

 A campanha "Entro Cliente, Saio Adepto", vai estar ativa entre 20 de maio e 
13 de julho e oferece 300 mil prémios sem sorteio. 
 

 Plano de meios inclui televisão, rádio, internet e redes sociais. 
 

 Toda a campanha - desde conceito criativo, locais e protagonistas - é 100% 

made in Portugal. 
 

Partilhar o momento atual de euforia e emoções fortes do futebol é a 

base da campanha “Entro Cliente, Saio Adepto”, da CEPSA em Portugal, 

que arranca a 20 de maio e se prolonga até 13 de julho. A campanha 

procura aliar as emoções do futebol ao consumo de combustíveis, com a 

oferta de 300.000 prémios, de norte a sul do país.  

 
Quem se dirigir a um dos 247 postos CEPSA aderentes e abastecer a sua 

viatura com um mínimo de 30 euros e apresentar o cartão PORQUE EU 

VOLTO ganha de imediato uma vinheta que dá acesso a um dos 300.000 

prémios disponíveis. Pode ganhar entre bolas oficiais adidas, camisolas 

oficiais, ténis Puma, visitas a estádios de futebol, aluguer de campos de 

futebol, descontos vários, entre muitos outros prémios. A adesão ao 

cartão Porque EU Volto é gratuita e imediata em qualquer posto CEPSA, 

no ato de pagamento do abastecimento.  
 

“Esta ação visa celebrar com os nossos Clientes a euforia do desporto numa altura em que se 

festeja o melhor do futebol. Esta campanha faz parte da estratégia CEPSA de maior 

proximidade com todos os que nos visitam e da convicção que se vão registar melhorias no 

comportamento do mercado. Apostamos, por isso, no desenvolvimento de uma comunicação 

100% nacional, com a qual queremos incrementar a nossa exposição e posicionamento”, explica 

Ricardo Hermenegildo, Diretor de Marketing e Comunicação da CEPSA Portuguesa.  
  
"Entro Cliente, Saio Adepto" é uma campanha multimeios, que combina rádio, televisão, internet e 

redes sociais. A CEPSA vai estar presente em televisão, com um spot de 30 segundos, que pode ser 

visionado no website da campanha www.entroclientesaioadepto.com, complementado por uma 

campanha de rádio com as conhecidas vozes de Filomena Cautela e Pedro Laginha.  
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