Temporada 2018-2019 da NFL ganha
álbum de figurinhas oficial da Panini
Livro ilustrado traz todas as emoções e curiosidades dos 32 times da liga de futebol
americano mais famosa do mundo

São Paulo, XX de dezembro de 2018 – Neste mês, a Panini, líder mundial em
colecionáveis, traz mais uma novidade para os fãs de futebol americano. Pela terceira
vez no Brasil, a editora lança com exclusividade o livro ilustrado oficial da NFL –
National Football League.
O álbum da temporada 2018-2019 apresenta todas as emoções da mais famosa liga
esportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos. Os 32 times
participantes do campeonato estão representados em 468 cromos, sendo 100 deles
metalizados, em 72 páginas.
Para começar a coleção, a capa do livro ilustrado traz seis grandes astros do
campeonato: Tom Brady, do New England Patriots; Antonio Brown, do Pittsburgh
Steelers; Ezekiel Elliot, do Dallas Cowboys; Carson Wentz, do Philadelphia Eagles;
Aaron Rodgers, do Green Bay Packers, e Leonard Fournette, do Jacksonville Jaguars.
Cada equipe traz duas páginas exclusivas nas cores oficiais dos times e reúne 12
figurinhas dos jogadores em momentos de atuação em campo. Um jogador de
destaque de cada grupo é escolhido para ilustrar uma página inteira, com fotos que
também representam os jogadores em movimento. Há curiosidades de cada equipe
para agregar ainda mais conhecimento sobre o futebol americano, dados estatísticos
de cada jogador, mascotes e escudos dos times.

Além de reunir os principais jogadores da liga, o livro ilustrado conta com seções
especiais com um resumo dos playoffs de 2017 e Super Bowl LII, disputado entre
Philadelphia Eagles e New England Patriots, do Hall da Fama do Pro Ball 2018, o Draft
da NFL de 2018 e ainda a tabela de jogos internacionais da NFL de 2018.
O álbum está disponível em bancas de jornal e na lojapanini.com.br, por R$ 7,90 e
cada envelope com cinco cromos por R$ 2,00.

Ficha técnica
Livro ilustrado oficial NFL 2018-2019
Formato: 23,5 cm x 30,0 cm
Estrutura: 4 capas + 72 páginas
Cromos: 468, sendo 100 metalizados
Lançamento: 26 de novembro de 2018
Distribuição: nacional
Preço do livro ilustrado brochura: R$ 7,90
Preço do envelope com 5 figurinhas + 1 figurinha grátis dos comentaristas brasileiros
da ESPN: R$ 2,00.

Sobre a Panini
O Grupo Panini, estabelecido há mais de 57 anos, com fábricas em Modena, na Itália, e
no Brasil, e subsidiárias em toda a Europa, América Latina e Estados Unidos, é líder
mundial no setor de colecionáveis e líder em publicações de quadrinhos, revistas
infantis e mangás, na Europa e na América Latina. A empresa possui canais de
distribuição em mais de 130 países e emprega uma equipe de mais de 1.200 pessoas.
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