
Pro Runners Magazine: a nova revista do mundo da corrida

Editada com a chancela da Invesporte, empresa que desde há 25 anos
publica títulos de referência no mercado editorial como a Revista
Equitação (destinada ao desporto equestre) ou a Revista Eurotransporte
(sobre o mundo do transporte profissional), adicionou recentemente ao
seu portefólio mais um projecto desenvolvido pela sua experiente
equipa.

Trata-se da PRO RUNNERS MAGAZINE, uma publicação bimestral que alia
o conhecimento da redacção a um conjunto de colaboradores que
partilham com os leitores a paixão pelo universo da corrida, assegurando
um profundo conhecimento científico e aconselhamento técnico.

O treino, a nutrição, a saúde, a psicologia ou mesmo testes de produto,
são algumas das temáticas que pode encontrar nas páginas desta revista que pretende ser uma
parceira de corrida, ou não fosse este um desporto que está no quotidiano de uma grande parte da
população.

Distribuída pela VASP em todo o território continental e ilhas, pode adquirir a PRO RUNNERS
MAGAZINE nos locais habituais de venda, como papelarias e grandes superfícies comerciais, ou
recebê-la na comodidade da sua casa, sem precisar de correr para as bancas, através do nosso portal
em www.prorunners.pt.

Para assinalar o lançamento da publicação e até 31 de Janeiro de 2021, temos um desconto especial a
pensar em si:

Revista Pro Runners – 3,50€
(1 edição com oferta dos portes de envio)

Assinatura por um ano – 10,50€
(6 edições com 50% de desconto + oferta de portes de envio)

Assinatura por dois anos – 21€
(12 edições com 50% de desconto + oferta de portes de envio)

Pode efectuar o seu pedido de subscrição de assinatura através do email
prorunners@invesporte.pt, indicando o nome e morada de envio.

Contactos:
Director: João Viegas - joaoviegas@invesporte.pt
Geral: prorunners@invesporte.pt
Redacção: Ana Filipe - anafilipe@invesporte.pt | Cátia Mogo - catiamogo@invesporte.pt
Comunicação e Marketing: Nuno Francisco - nunofrancisco@invesporte.pt
Publicidade: David Pereira da Silva - davidpereiradasilva@invesporte.pt | Margarida Nascimento - margaridanascimento@invesporte.pt
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