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NEWSLETTER
Edição Especial Natal 2017

Como já vem sendo habitual, 
apoiamos de novo a Movember 
Foundation, a única instituição 
mundial centrada exclusivamente 
na saúde dos homens! Está na 
altura se juntar ao movimento, 
também! Deixe crescer o seu bigode 
e/ou faça um donativo através da 
nossa página dedicada à instituição. 
Juntos fazemos a diferença.

We do Sailing...And support life!

https://us.movember.com/mospace/6199013

Se todos os anos, o programa de Natal da sua empresa  é sempre igual, a BBDouro 
tem uma proposta imperdível. Este ano, ofereça à sua equipa um jantar único e muito 
especial: comece a tarde com uma Sailing Experience pelo Rio Douro antes de se 
deliciar com o seu menu de Natal preferido com vista sobre a marina.

Reserve o seu lugar connosco e divirta-se.

PROGRAMA DE NATAL PARA EMPRESAS
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GRUPO BBDOURO:

Para que este Natal seja ainda melhor, a 
BBDouro  oferece 10% de desconto em 
algumas atividades na academia. 
Ofereça a quem mais gosta a oportunidade 
de experimentar aulas de Vela, ou um passeio 
num veleiro pelo Rio Douro. Para aqueles 
mais radicais, pode ainda oferecer um 
batismo de Windsurf, uma das mais 
excitantes modalidades da Vela. Se não sabe 
o que escolher para oferecer, temos vouchers 
de presente com vários valores e validade de 
6 meses, para usufruir em qualquer atividade 
na BBDouro.

Veja no nosso site todas as oportunidades! 

NÃO PERCA A NOSSA CAMPANHA!

JANTAR DE ALUNOS

Porque na BBDouro, os alunos e 
clientes da nossa Academia são 
como família, iremos celebrar o 
Natal como tal. Mas como esta é 
uma época muito aterefada para 
todos, passaremos estas 
celebrações parao mês de janeiro, 
onde poderão contar com regatas
amigáveis e ainda um jantar com
bom convívio entre todos.
Fique a aguardar mais novidades!


