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2Avalie esta Notícia 11 0 Compartilhar 56
ConfirmaCurtir

A Avon divulgou comunicado nesta quinta-feira para
desvincular sua imagem à do Big Brother Brasil. Depois
do polêmico caso de estupro, a marca esclarece que
não é patrocinadora do reality da Globo. 
 
Confira:
 
"Diferentemente do que foi veiculado em alguns sites e
posts na rede social, a Avon não é patrocinadora do
programa Big Brother Brasil, exibido pela Rede Globo.
A empresa apenas veicula comerciais de seus produtos
nos intervalos da programação da emissora, o que faz
com que os anúncios relacionados aos produtos Avon

sejam vistos em várias oportunidades ao longo do dia."
 

"Não patrocinamos o programa"

Comentários Comentar

Notícias Relacionadas

Avon leva revenda para redes sociais

Fergie estrela campanha da Avon

Protesto contra 'BBB' reúne 20 pessoas

Manifestantes pedem boicote a patrocinadores
do 'BBB'

Mais Vistos

Notícias

1. Novo comercial do Itaú gera polêmica

8546 Visitas

2. Luíza, a garota-propaganda de Andy Warhol

6677 Visitas

3. Hit da internet, Luiza volta do Canadá com
propostas de marcas

6057 Visitas

4. E se o SOPA chegasse ao Brasil?

5614 Visitas

5. Globo tomou a melhor decisão no "caso BBB",
diz professor

4201 Visitas
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