
Comunicado de Imprensa 
 

 

 
Registered Office: Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, SO40 9RB. Registration No. 2724437 Vat Reg. No GB568 6978 58 

 

Garmin reúne portfólio sexy para o Dia da 
Mãe 

 

 
 

Os GPS mais atraentes e de cores vibrantes estão reservados 
para este dia tão especial em que todos queremos presentear a 

mãe mais bonita, a nossa 
 
 

Lisboa, 16 de abril de 2013 - A Garmin, líder mundial em soluções de navegação por satélite*, 
celebra o Dia da Mãe com uma lista de GPS escolhida a dedo para as mães mais bonitas que 
ficarão ainda mais radiosas e em forma. A partir de 129 euros, o Dia da Mãe será relembrado em 
cada corrida, em cada sorriso em cada meta atingida. 
 
O Dia da Mãe é sempre um dia especial tanto para as mães como para os(as) filhos(as) e 
companheiros. Com o sol finalmente a querer espreitar, a Garmin recebe de braços abertos a 
harmonia da primavera e sugere alguns equipamentos que vão ajudar as mães de Portugal a 
ficarem ainda mais belas, por dentro e por fora. Se todos os quilómetros contam, cada metro é 
uma vitória. Os GPS Garmin encontram os trilhos certos, mas principalmente encontram sorrisos 
e felicidade sozinha ou em família, e esta lista foi pensada para isso mesmo: 

 
Forerunner 10 – Todos os quilómetros contam 
Para a mãe que quer dar os primeiros passos no Running, este é o relógio GPS ideal para 
conseguir iniciar um treino organizado e de forma muito simples. Com o Forerunner 10, todos os 
quilómetros contam e pode registá-los. Este é o relógio de corrida com GPS mais simples da 
Garmin. Regista com precisão o quão longe e quão rápido corre e as calorias gastas, ajudando a 
controlar os seus objetivos. A corrida de hoje é a motivação de amanhã, por 129 euros PVP. 
Veja mais em http://www.garmin.com/pt/forerunner10. 
 
Forerunner 610 – Está tudo na ponta dos dedos 
O primeiro relógio de fitness a colocar o GPS nos pulsos dos corredores acaba de dar início a 
uma corrida totalmente nova, com esta sua edição de cor especial. Seja premindo, tocando ou 
apenas passando o dedo, o Forerunner 610 deixa-o fazer o seu treino enquanto controla todos 
os detalhes. A funcionalidade única de corredor virtual do Forerunner 610 transforma qualquer 
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treino numa disputa virtual, permitindo-lhe correr contra os seus recordes anteriores ou desafiar 
qualquer atividade enviada para a comunidade Garmin Connect. Por outro lado, também poderá 
planear, descarregar e seguir planos de treino detalhados. Esta edição especial Forerunner 610 
inclui um dispositivo USB Ant Stick, um monitor de ritmo cardíaco com cinta de fixação premium 
e vai estar disponível nas lojas da especialidade até o final de outubro por um preço de venda 
recomendado de 399 euros. Para ver o novo relógio GPS em ação, visite 
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=142&pID=84374 
 
Forerunner 210 – Prima Start e comece a correr 
Faça com que cada sessão de treino conte com a nova edição especial Garmin Forerunner 210. 
Para isso, basta configurar o seu objetivo e correr atrás dele. Com suporte GPS, este 
relógio/cronómetro não só é capaz de lhe dizer quão longe e quão rápido você corre, como 
também o pode orientar no intervalo de cada treino e medir a sua frequência cardíaca. Não é 
necessário fazer qualquer tipo de configuração – basta premir o botão Start e dar início à corrida. 
Depois de ver os seus objetivos serem alcançados, faça o upload dos dados para o site Garmin 
Connect, em connect.garmin.com, e junte-se à maior comunidade mundial de corredores. A 
edição especial Forerunner 210 inclui um monitor de ritmo cardíaco com cinta de fixação 
premium e vai estar disponível nas lojas da especialidade até o final de outubro por um preço de 
venda recomendado de 249 euros. Para ver o novo relógio GPS em ação, visite 
https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=142&pID=84374 
 

 
Forerunner 110 (cinza e rosa) - Atleta e muito feminina 
Tanto os corredores principiantes como os avançados sabem que rever dados das corridas pode 
ser uma forma de motivação e uma fonte significativa para melhoramentos. É fácil acompanhar 
os seus dados com o Garmin Connect, o nosso website para análise e partilha gratuita de dados. 
Basta carregar os seus dados para o Garmin Connect a partir de um PC ou Mac®, ver a rota 
percorrida num mapa, ver um resumo dos dados de exercícios, criar objectivos, etc. Tem sensor 
de ritmo cardíaco para apresentar os batimentos por minuto e indica os cálculos das calorias 
com base no ritmo cardíaco, para que possa acompanhar com precisão as calorias queimadas.  
A prenda ideal a um PVP de 149 euros. Mais curiosidades sobre o Forerunner 110 
em https://buy.garmin.com/shop/shop.do?pID=63511. 

 
 
Na voz de Natália Cabrera, diretora de marketing da Garmin Ibéria “temos um portfólio 
de soluções muito rico para que cada utilizador siga o seu trilho pessoal. Seja em 
lazer, em trabalho ou para responder a necessidades quotidianas. Queremos passar 
a ideia que existe sempre um Garmin para cada pessoa e no Dia da Mãe, um Garmin 
é a prenda ideal”. E Natália conclui, dizendo que se cada utilizador “achar que todos os 
dias são especiais, então esta será a prenda perfeita, sempre”. 
 
 

Para mais informações sobre características, preços e disponibilidade, bem como informações 
sobre outros produtos de fitness e serviços da Garmin, viste www.garmin.com/intosports, 
www.garmin.blogs.com e http://twitter.com/garmin.  
 
Veja aqui a lista de revendedores e agentes Garmin para poder comprara o seu Garmin: 
http://www.garmin.com/pt/revendeurs/. 

 
Se preferir comprar online, visite a página https://buy.garmin.com/shop/. Ao comprar online, a 
Garmin oferece-lhe 10% de descontos  em acessórios. Pode registar o seu equipamento Garmin 
online e em apenas alguns minutos, na página que o fabricante preparou para o efeito, 
disponível em http://www.garmin.com/pt/register. 
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* Fonte: 2011 NPD, GFK e dados Garmin. 

 
 

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 25 
de Dezembro, 2010, 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 Torres 
Diretora de Marketing da Garmin Ibéria 
(+34) 933 572 608 
natalia.cabrera@garmin.com 
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