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Garmin celebra o Dia da Mulher com as melhores 

combinações entre estilo e tecnologia 
 

 
 

 

 São cada vez mais os produtos tecnológicos que estão no topo da lista dos 
desejos femininos. Esta data é a oportunidade ideal para os homens 
homenagearem as mulheres mais especiais da sua vida;  
 

 O público feminino é um dos grandes consumidores de tecnologia aliada ao 
design, e para dedicarem este dia a si mesmas a empresa apresenta quatro 
sugestões irresistíveis; 
 
 

Lisboa, 7 de março de 2016 - A Garmin, líder mundial em navegação por satélite, marca este 
Dia Internacional da Mulher com três sugestões de equipamentos que se adaptam à rotina e 
estilo de vida da mulher moderna.  
 
Para promover um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, num estilo de vida mais ativo, a 
Garmin destaca assim três dos seus equipamentos de topo: vívosmart® HR - monitor de 
atividade com mediação de ritmo cardíaco no pulso, o relógio multidesporto com GPS fēnix® 3 
safira, e o relógio de corrida forerunner® 230. 

 
“O público feminino é um dos grandes consumidores de tecnologia e os wearables são o topo 
da wishlist de muitas portuguesas. Cada mulher é única, e não existe uma igual à outra. É 
fundamental que os gadgets se adaptem à rotina e ao estilo de vida do seu utilizador, sendo 
este um elemento comum a todos os equipamentos da Garmin” disse Vanessa Garrido, Diretora 
de Marketing da Garmin Ibéria. 
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fēnix 3 safira  
 

O verdadeiro desempenho acompanha o verdadeiro estilo. O  fēnix 3 safira é 

um relógio multidesportivo que encoraja um estilo de vida ativo. Reúne 

diversas funcionalidades fitness, como dinâmicas de corrida avançada, 

cumprimento de passada ou assistente de recuperação, mas também 

navegação por satélite, num relógio inteligente com um design resistente e 

atrativo. Com pulseira em branco e moldura em titânio dourado rosa, foi 

concebido para ajudar as pessoas nas suas atividades desportivas e na vida 

ao ar livre. PRVP: de 599,00€  

 
vívosmart HR  
 
O monitor de atividade inteligente vívosmart HR com tecnologia de ritmo 
cardíaco Elevate™ mede o ritmo cardíaco no pulso 24 horas por dia, 7 dias 
por semana. Este é o relógio que permite monitorizar toda a atividade física 
com medição do ritmo cardíaco através do pulso. A correia elegante é 
confortável de usar a qualquer altura do dia e o ecrã apresenta 
constantemente dados como passos ou ritmo cardíaco, mesmo sob luz solar 
direta. Permite ainda receber alertas de mensagens de texto, chamadas, e-
mails, calendário e redes sociais. Ao oferecer este relógio, o utilizador será 
lembrado para se manter ativo, através de uma barra de movimento e com 
alertas por vibração. PRVP: 149,00€. 

 
Foreruner 230  
 
Este é um relógio de corrida com GPS e funções inteligentes, que lhe oferece  
dados como o tempo, a distância, o ritmo, entre outros. Todos os corredores 
são diferentes, bem como os seus objetivos e este equipamento permite 
transferir planos de treino e exercícios do Garmin Connect. O Forerunner 230 
é compatível com os satélites de GPS e GLONASS, localizando a posição de 
forma rápida e precisa, quer o utilizador se encontre no meio de uma floresta 
ou próximo de edifícios altos. A interface gráfica colorida permite consultar 
rapidamente a zona de ritmo cardíaco e os batimentos por minuto quando 
utilizado com banda cardíaca. PRVP: 249,00€. 
 
Há mais de 25 anos que a Garmin se mantém pioneira na criação e no desenvolvimento de 
novas e inovadoras soluções de navegação GPS, dispositivos sem fios e aplicações para 
pessoas que seguem um estilo de vida ativo. A Garmin divide o seu negócio em cinco áreas 
principais: automóvel, aviação, fitness, náutica e outdoor. 
 
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. 

 
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. 
 

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/
http://www.garmin.com/newsroom
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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: 
Inês Fernandes  

EDC   
Tel: (+351) 211 913 070  
Email: ines.fernandes@edc.pt 
 
Vanessa Garrido 

Diretora de Marketing da Garmin Ibéria SAU 
Tel: (+34) 93 357 26 08 
Email: vanessa.garrido@garmin.com 
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