A nota souvenir
de Zero Euros
oficial
Nós prepararemos uma nota de Zero Euros personalizada para a sua atração

Um souvenir impressionante
Uma das recordações mais vendidas do mundo:
a nota Euro Souvenir

Uma das
recordações
mais vendidas
nos locais
turísticos

A Euro Souvenir Portugal é um conceito
único que permite angariar
fundos no ramo do turismo e da cultura.
A ideia da nota de Zero Euros personalizável teve
a sua origem em 2015 através do francês Richard
Faille: uma série de notas genuínas onde podemos
encontrar monumentos, museus ou outros motivos de
interesse. O objetivo era oferecer aos locais turísticos
e culturais receitas adicionais, através das vendas, para
a conservação, valorização e promoção do património
cultural. Desde então, o conceito tornou-se uma história
de sucesso incomparável.
A cada ano que passa, há novos locais que ficam empolgados

com as suas próprias notas de Zero Euros – e os
colecionadores aguardam ansiosamente pelos novos
motivos. Um dos melhores exemplos é a série Portugal,
tendo-se tornado um grande fenómeno através de
inúmeras atrações. Junte-se à coleção com a sua atração
através da Euro Souvenir Portugal, o produtor original
das notas de Zero Euros roxas. Surpreenda o seu
convidado/visitante com algo realmente especial e por
um preço particularmente acessível que convida à sua
aquisição: apenas dois euros.

A nota oficial de Zero Euros oferece-lhe:
Uma recordação original para os seus visitantes;		
uma fonte adicional de receita para a sua atração;
uma forma altamente qualitativa e sustentável de comunicar;
uma peça única.

Notas de zero euros inspiradas em ícones de Portugal.
SÁBADO

„

A ser visto: Algumas das nossas criações
Muitas atrações – uma pequena seleção dos nossos motivos

Máquina dispensadora automática e expositor
A nota de Zero Euros vende-se praticamente sozinha
ideal para
estimular a
compra
impulsiva

A Euro Souvenir Portugal oferece-lhe duas formas
diferentes de venda para as suas notas de Zero Euros:
uma máquina dispensadora automática, bem como
um prático expositor de balcão.

Os nossos clientes adoram a nossa
dispensadora automática, pois é uma
forma muito prática de vender o artigo.
Graças ao seu tamanho, que não ocupa
muito espaço, ela poderá ser colocada em
praticamente qualquer lugar – na caixa,
na área de café ou dentro da sua atração.
O seu design discreto e atraente fazem
com que se torne harmoniosa em todos os
lugares. Para além disso, ter uma máquina
dispensadora automática garante atenção

imediata. Não só faz as vendas sem si,
como o sistema quase não precisa de
manutenção.
Também lhe oferecemos um prático
expositor de balcão. Assim, os seus clientes
podem examinar um pouco melhor a nota
de Zero Euros antes de a adquirirem.
Graças aos dois métodos, muitas atrações
conseguiram vender entre 5000 e 20000
notas durante a primeira época alta.

Liberdade criativa para as suas vendas
Connosco a sua atração tornar-se-á um colecionável

A

través de um processo individualizado, colocamos em destaque a sua atração na nota de Zero Euros. Para o efeito, oferecemos-lhe um serviço de completo e de qualidade: o nosso departamento de design requer apenas uma
imagem em alta definição para o motivo que deseja e nós tratamos de tudo em estreita colaboração consigo.

A marca mostra o campo disponível
para o seu motivo.

Com base numa imagem de alta resolução
da sua atração, a nossa equipa criará
uma ilustração da sua nota de Zero Euros
personalizada. Adaptada à nota, a sua
atração será representada em tons magenta.

É assim que uma nota finalizada se
apresenta. Tem o seu próprio número
de série, ano de produção e número de
versão. O número de série é composto
pelo código das notas Euro do país
emissor, pelo código da Oberthur
Fiduciaire (engravador) e pelo código
do cliente.

número de versão
ano

código de cliente
código de Oberthur
código de país

Tão genuína quanto as genuínas
Nós trabalhamos com um engravador certificado de papel-moeda

A

Euro Souvenir Portugal produz as notas de Zero
Euros em exclusivo com o mesmo engravador que
produz as notas originais europeias. Sendo a Oberthur
Fiduciaire um dos maiores engravadores de papelmoeda do mundo, emite, juntamente com o Euro, notas
para mais de oitenta bancos centrais em todo o mundo.
É assim que conseguimos adicionar as características
típicas das notas genuínas às suas notas, tais como: a
marca de água, o holograma, o Simultouch, o fundo
transparente, o fio de segurança, a microimpressão e até
mesmo a fluorescência (tinta invisível) e um número de
série individual.

Contudo, não se preocupe, pois mesmo com todos estes
atributos, a nota de Zero Euros não pode ser confundida
com o Euro genuíno.
A ligação entre a arte e a tecnologia é o principal objetivo
da impressão de alta segurança, exigindo um know-how
muito específico e um conhecimento muito técnico. O
nosso parceiro engravador é um interveniente essencial
na indústria da impressão fiduciária desde 1842 e uma
empresa mundialmente conhecida por impressões de
alta segurança. A sua especialidade é apreciada pelos
bancos centrais e governos de todo o mundo.
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A nota de Zero Euros não parece apenas genuína,
„
ela é genuína.

Custos de Comunicação? Zero Euros
Nos media desde a Austrália até à América

G

Reportagens
conhecidas da
TV e da
IMPRENSA

raças a mais de 400 artigos de imprensa, a nota de Zero Euros é conhecida mundialmente e em Portugal também
tem merecido destaque. A enorme presença dos meios de comunicação social deu a diversos destinos turísticos
e culturais publicidade gratuita e, assim, aumentou o nível de conhecimento do público em geral, sem marketing
adicional. Talvez a sua atração também consiga aparecer, em breve, na TV com o seu próprio motivo.

Deseja uma
lembrança
realmente
especial?

Quer imortalizar a sua atração
numa nota de Zero Euros?
Ótimo. Deixe-nos aconselhá-lo
sem qualquer compromisso.
Estamos aqui para si.

o nosso contacto:
Euro Souvenir Portugal
Benjamin Busch
www.eurosouvenirportugal.com
contact@eurosouvenirportugal.com
+ 351 308 807 000

Referências das nossas notas de Souvenir

