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Em março a Garmin celebra o Dia da Mulher 

 

 
 

 Neste dia especial, a marca pretende que cada mulher, independentemente do seu 
estilo, profissão ou gostos pessoais, se divirta de forma saudável e sempre no 
caminho certo. Assim, as sugestões passam pela pulseira wearable vívofit® 2, pelo 
GPS nüvi® 55LM para automóvel e pelo relógio desportivo Forerunner® 220  
 
 
Lisboa, 16 de fevereiro de 2015 - A Garmin, líder mundial em navegação por satélite*, 
celebra o Dia da Mulher com sugestões da marca para um estilo de vida saudável e 
sempre no caminho certo. O GPS nüvi® 55LM para automóvel é muito intuitivo e oferece 
uma condução muito confortável e segura com alertas sonoros, sinais de aviso e 
indicações de mudança de direção com nomes das ruas por voz, sem ter de olhar para o 
ecrã do GPS. O Forerunner® 220 é um relógio desportivo que apresenta um design 
moderno, colorido e leve, com funcionalidades premium e conectividades avançadas, 
sendo ainda muito simples de utilizar, o que o torna num must have para quem é fã do 
Mundo do running e pretende superar-se a cada passo. Ter um Forerunner® 220 é como 
ter um Personal Trainner. E por fim a nova versão da pulseira wearable da Garmin, a 
Garmin vívofit® 2. Esta pulseira foi desenhada para ser uma companheira diária, ideal 
para poder viver este dia e os próximos de forma especial e com um estilo de vida ativo, 
sendo alertada quando passa demasiado tempo sentada. 
 
A celebração do Dia da Mulher teve a sua origem nas manifestações das mulheres russas 
por melhores condições de vida e trabalho e contra a entrada da Rússia czarista na 
Primeira Guerra Mundial. No Ocidente, o Dia Internacional da Mulher foi comemorado no 
início do século, até à década de 1920.  
 
“A Garmin preocupa-se com o bem-estar das mulheres e não queríamos deixar de 
assinalar a data, sugerindo alguns produtos que podem ser tão úteis para o seu dia-
a-dia. Com um dia super atarefado, perder tempo no trânsito é algo que irrita 
qualquer mulher, o GPS nüvi® 55LM apresenta-se como uma preciosa ajuda. Já o 
Forerunner® 220 e a vívofit® 2 são os parceiros ideais para se sentir em forma e 
ultrapassar as metas diárias com um sorriso no rosto porque viver de forma 
saudável dá mais gosto!”, afirma Natália Cabrera, Diretora de Marketing da Garmin 
Ibéria.  
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Assim, a Garmin sugere para o Dia da Mulher: 
 
nüvi® 55LM – Vai celebrar o dia com as amigas? A Garmin orienta-a com este 

sistema de navegação da série Essencial  

Dedicado, intuitivo e altamente equipado, este GPS 

apresenta um ecrã brilhante de 5 polegadas com 

orientação dupla, com mapas regionais europeus pré-

carregados e atualizações vitalícias e gratuitas de mapas 

(http://www.garmin.com/pt-PT/legal/lmdisclaimer).  

 
Com este GPS é fácil navegar por interseções 
complexas, graças à Indicação da Faixa de Rodagem 
com Visualização de Cruzamentos. Pode ainda procurar 
facilmente endereços e milhões de pontos de interesse, 

nomeadamente localizações próximas como restaurantes, bombas de gasolina e centros 
comerciais sem ter de sair do mapa. A informação que oferece é muito organizada com os 
dados sobre a rua atual, o limite de velocidade e a hora de chegada prevista. Para além de 
uma condução intuitiva e muito confortável, o nüvi® 55LM também oferece extrema 
segurança, emitindo um alerta sonoro e sinal de aviso no ecrã sempre que o condutor se 
aproxima de uma zona escolar. Além disso traz o sistema exclusivo de radares Cyclops, 
para alertas precisos e essenciais sobre as câmaras de segurança. E inclui Garmin 
RealVoiceTM, uma tecnologia de voz melhorada que menciona as indicações utilizando 
uma voz mais natural e realista”.  
 
Disponível a um preço recomendado de venda ao público (PRVP) de 139 euros. 
Mais informações em https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/na-estrada/auto/serie-nuvi-
2014/nuvi-55lm/prod139771.html 
 
 
Forerunner® 220 – Porque o running está na moda e faz bem à saúde física e mental, 
no dia da mulher não se esqueça da sua corrida matinal 
  

O Forerunner® 220 é um relógio desportivo que 
apresenta um design moderno, colorido e leve, com 
funcionalidades premium e conectividades avançadas 
como o Bluetooth® Smart (com alta capacidade de 
upload), sendo ainda muito simples de utilizar, o que o 
torna num must have para quem é fã do Mundo do 
running e pretende superar-se a cada passo. Ter um 
Forerunner® 220 é como ter um Personal Trainner 
tanto indoor como outdoor. E não há mulher que 
prescinda de um apoio assim. 
 
A utilizadora vai conseguir medir ao pormenor a sua 
performance, pois para além de utilizar GPS para 
calcular a distância e o ritmo, o 220 possui um 

acelerómetro incorporado. Este permite captar os dados de distância e ritmo quando está 
numa pista interior ou passadeira, sem necessidade de um podómetro separado. 
 
As utilizadoras conseguem aceder a planos de treino gratuitos ou elaborar os seus próprios 
planos em Garmin Connect e transferi-los para o seu Forerunner® 220 sem terem de 
aceder ao computador e através da aplicação gratuita Garmin Connect Mobile podem 
publicar com o seu smartphone toda a informação sobre vitórias e objetivos alcançados 

http://www.garmin.com/pt-PT/legal/lmdisclaimer
http://www.garmin.com/uk/extras-camera-alerts/
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/na-estrada/auto/serie-nuvi-2014/nuvi-55lm/prod139771.html
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/na-estrada/auto/serie-nuvi-2014/nuvi-55lm/prod139771.html
https://itunes.apple.com/us/app/garmin-connect-mobile/id583446403?ls=1&mt=8
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nas redes sociais. De acrescentar as funcionalidades adicionais, tais como a localização 
em tempo real - LiveTrack -, que permite aos amigos, família ou fãs seguirem em tempo 
real onde anda e como está a sentir-se. Para tal, as senhoras deverão ter o seu telefone 
móvel emparelhado com o seu relógio durante todo o percurso físico para conseguirem 
usar esta funcionalidade. 
 
Este ano, o dia da mulher vai ser ainda mais criativo ao partilhar o que a faz feliz, 
mantendo quem mais gosta a par das suas vitórias. 
 
Para ver o Forerunner® 220 em ação aceda a http://sites.garmin.com/pt-
PT/forerunnerCoach/ 
 
O Forerunner® 220 está disponível um PRVP de 249 euros e o Forerunner 220 (com 
sensor Heart Rate) de 299 euros. Disponível nas dualidades preto/vermelho e 
branco/violeta. 
 
Mais informações em https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/tecnologia-em-relogios-pulseiras-
inteligentes/rel%C3%B3gios/forerunner-220/prod129397.html 
 
 
Escolha a sua cor favorita e deixe o resto com a Garmin vívofit® 2 

 
A Garmin vívofit® 2 foi desenhada 
para ser uma companheira diária, ideal 
para poder viver este dia de forma 
especial com um estilo de vida ativo, 
sendo alertada quando passa 
demasiado tempo sentada. 
 
Para além de analisar continuamente o 
nível de atividade, este pequeno 

equipamento, desafia também a ultrapassar metas diárias perfeitamente alcançáveis 
(através da apresentação de um número de passos diários a alcançar). O ecrã dá acesso 
ao número de passos diário, à contagem total registada no final do período determinado, e 
aos valores conseguidos anteriormente. A utilizadora pode contar com alertas sonoros que 
lhe indicam que está na hora de se levantar do sofá ou da cadeira do escritório e ir passear 
ou andar um pouco e com um ecrã retro iluminado que facilita a visualização de todo o tipo 
de informação, mesmo à noite, por isso não há desculpas para não ir celebrar o seu dia. 
Para além disto a vívofit® 2 é à prova-de-água e tem uma pilha que dura mais de um ano. 
 
 
O PRVP para a Garmin vívofit® 2 é de 129 euros, e de 159 euros para a versão Garmin 
vívofit® 2 (com pulsímetro standard). Mais informações em https://buy.garmin.com/pt-
PT/ES/prod504038.html. 

 
 
Para mais informações sobre as características, preços e disponibilidade, sobre os 
produtos e serviços da Garmin, visite os sites www.garmin.pt, www.garmin.blogs.com, 
https://twitter.com/GarminPortugal e https://www.facebook.com/GarminPT. 
 
Aceda aqui para obter todos os comunicados da Garmin Portugal. 
 
 Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 

 
 

http://www8.garmin.com/livetrack/
http://sites.garmin.com/pt-PT/forerunnerCoach/
http://sites.garmin.com/pt-PT/forerunnerCoach/
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/tecnologia-em-relogios-pulseiras-inteligentes/rel%C3%B3gios/forerunner-220/prod129397.html
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/tecnologia-em-relogios-pulseiras-inteligentes/rel%C3%B3gios/forerunner-220/prod129397.html
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/prod504038.html
https://buy.garmin.com/pt-PT/ES/prod504038.html
http://www.garmin.pt/
http://www.garmin.blogs.com/
https://twitter.com/GarminPortugal
https://www.facebook.com/GarminPT
http://www.garmin.com/pt/company/sala_de_imprensa/
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Sobre a Garmin 

O líder mundial em navegação por satélite, Garmin Ltd e as suas subsidiárias desenvolvem, fabricam e 
comercializam equipamentos de navegação, comunicações e informações desde 1989 – sendo que a grande 
maioria incorpora tecnologia GPS. Os seus produtos destinam-se a inúmeras aplicações nos mercados 
aeronáutico, marítimo, outdoor & fitness, OEM e automóvel. A Garmin Ltd. está sediada na Suíça e as suas 
principais subsidiárias estão situadas nos EUA, Taiwan e Reino Unido. Para mais informação, consulte: 
www.garmin.com/newsroom. Garmin é uma marca registada de Garmin Ltd. 
 
Aviso sobre o conteúdo: 

Este comunicado de imprensa contém informação sobre futuras ações relacionadas com a Garmin  Ltd. e suas 
atividades comerciais. Todos os dados aqui contidos relacionados com lançamentos de produtos futuros da 
empresa são previsões e baseiam-se nas expectativas atuais do negócio da companhia. A informação, eventos 
e circunstâncias apresentados nos comunicados de imprensa podem, por isso, não ser realizados e os seus 
resultados reais diferir substancialmente como consequência dos fatores de risco conhecidos e desconhecidos 
que podem afetar a Garmin, incluindo, mas não limitado aos fatores de risco mencionados no relatório anual no 
formulário 10-K para o final de ano 28 de dezembro, 2013, preenchido pela Garmin com a Comissão de Bolsa 
e Valores (arquivado na Comissão com o número 0-31983). Uma cópia deste formulário 10-K está disponível 
em www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html . A Garmin não garante as ações futuras que 
podem estar contidas neste comunicado de imprensa, para além disso, estas só se referem à data em que o 
comunicado foi emitido. Independentemente de novos dados, eventos futuros ou qualquer outra circunstância, 
a empresa não tem obrigação de rever e atualizar a informação de forma periódica. 
 
 
 
Para mais informações por favor contactar: 
Ana Franco    

EDC 
936 101 395  
ana.franco@edc.pt 
 
Natália Cabrera 

Diretora de Marketing Garmin Iberia SAU 
0034 93 357 26 08 
natalia.cabrera@garmin.com 
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