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Sócio do Benfica por 20 euros? Será possível, a partir de
segunda-feira

A partir de segunda-feira haverá um novo cartão do Benfica que custará 20
euros. Oferece um cachecol do clube e... 24 euros em quotas.

partir da próxima semana haverá um novo cartão de sócio do Benfica
 , que custará 20 euros e oferece 24 euros em quotas, mais

um cachecol oficial do clube encarnado. Foi desenvolvido, em parceria com a
norte-americana ePay, pela Lop Consulting e, segundo a empresa portuguesa,
tem “um código de barras que é desbloqueado e ativado no ato da compra, à
semelhança de um serviço pré-pago”.

Em comunicado, a empresa informa que o novo cartão de sócio do Benfica pode
ser adquirido pelos adeptos na Worten, Continente, Jumbo, Intermarché, Media
Market, El Corte Inglês, Repsol e lojas Benfica. A Lop Consuting é “especializada
em marketing comercial” na área das Tecnologias da Informação e Comunicação e
o novo cartão do Benfica surge no âmbito de uma “estratégia de ativação global
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da marca Sport Lisboa e Benfica, que permitirá a adesão a serviços e produtos
nos pontos de venda aderentes”.

Segundo o site desportivo Mais Futebol, o Benfica é, com 157 mil sócios, o terceiro
clube com mais sócios do mundo (em primeiro lugar está o Bayern Munique, com
258 mil associados). No quinto lugar do pódio mundial está o Sporting, com
136.389 sócios. Em décimo lugar, o Porto, com 110 mil sócios. Portugal tem três
dos 10 clubes com mais associados do mundo e, com o novo cartão, o clube
vermelho e branco espera, porventura, aumentar este número.

O clube de futebol vai apresentar a sua coleção de vestidos de noiva na próxima
quinta-feira e diz que o objetivo é atingir um mercado de luxo.

Benfica aposta no mercado… dos vestidos de
noiva
Rita Atalaia, 3 Outubro 2016

https://eco.pt/36DOg  Copiar

http://www.maisfutebol.iol.pt/sporting/benfica/numeros-de-socios-tres-clubes-portugueses-no-top-10-mundial
https://eco.pt/2016/10/03/benfica-aposta-no-mercado-dos-vestidos-de-noiva/
https://eco.pt/2016/10/03/benfica-aposta-no-mercado-dos-vestidos-de-noiva/
https://eco.pt/2016/11/23/socio-do-benfica-por-20-euros-sera-possivel-a-partir-de-segunda-feira/#off-canvas--comments
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Feco.pt%2F36DOg
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Feco.pt%2F36DOg&title=S%C3%B3cio+do+Benfica+por+20+euros%3F+Ser%C3%A1+poss%C3%ADvel&summary=A+partir+de+segunda-feira+haver%C3%A1+um+novo+cart%C3%A3o+do+Benfica+que+custar%C3%A1+20+euros.+Oferece+um+cachecol+do+clube+e...+24+euros+em+quotas.&source=https%3A%2F%2Feco.pt%2F36DOg
whatsapp://send?text=https%3A%2F%2Feco.pt%2F36DOg
https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Feco.pt%2F36DOg&text=S%C3%B3cio+do+Benfica+por+20+euros%3F+Ser%C3%A1+poss%C3%ADvel&via=ECO_PT


Populares

3
dicas
para
fazer
mudanças
no
seu
negócio
online

BRANDS'
ECO

Sporting
aumenta
capital,
mas
assegura
controle

PS esquece-se de três zeros na injeção da Caixa1

Crianças com passes gratuitos até aos 12 anos2

A Tesla está a recrutar em Lisboa. Quer concorrer?3

Porto sentido: o turismo ao ritmo das startups4
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O mito do empreendedorismo5

Já está. Fosun é o maior acionista do BCP6
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