Panini apresenta álbum com o melhor do futebol
espanhol
Livro ilustrado da liga espanhola traz 280 cromos com grandes estrelas da atualidade

São Paulo, 08 de janeiro de 2019 – Para aqueles que acompanham o melhor do
futebol mundial e são apaixonados pela genialidade de jogadores que atuam fora do
Brasil, a editora Panini lança um livro ilustrado de um dos campeonatos mais
gananciosos do futebol europeu, a liga espanhola 18-19 - LaLiga.
A edição que traz 280 cromos, conta com um calendário de todos os jogos e quatro
páginas com informações dos maiores jogadores da América, como Messi, Modric e
Griezmann. Além de trazer cromos de jogadores brasileiros que fazem história fora do
país, como Marcelo, Casemiro e Philippe Coutinho.
Com mais de 30 páginas, o álbum de figurinhas conta com capa metalizada por
R$ 8,90, além dos envelopes com cinco figurinhas por R$ 2,00. O produto está
disponível em bancas de jornal, livrarias, papelarias, lojas de brinquedos e no ecommerce www.lojapanini.com.br.
Para proporcionar uma experiência completa aos colecionadores, as novidades sobre o
álbum, promoções e curiosidades do mundo da bola estão sendo divulgadas nas redes

sociais da Panini (@TorcidaPanini) no Facebook, no Instagram e no Twitter, além do
canal da editora no YouTube (/PaniniBrasilOficial).
FICHA TÉCNICA
Livro ilustrado oficial LaLiga Santander 2018/19
Formato: 23,2cm x 27,0 cm
Estrutura: 4 capas + 32 páginas
Capa Metalizada: Tríplex 250g Verniz
Miolo: LWC 60g
Cromos: Total de 280 cromos

Lançamento: 21 de janeiro de 2019
Distribuição: Nacional
Preço do livro ilustrado brochura: R$ 8,90
Preço do envelope com 5 figurinhas: 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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Ketchum | panini@ketchum.com.br
Katila Garcia katila.garcia@ketchum.com.br | (11) 5090-8900 ramal 8707

