
1  Havaianas, a famosa marca brasileira de sandálias, lançou uma nova 
coleção de botas de chuva para este outono/inverno que se podem 
combinar de muitas maneiras. 

2  Tens botas de chuva?

3 Que looks achas que � cam melhor com as Havaianas Rain Boots? 
 As botas de chuva Havaianas combinadas...

4 Qual é a cor que gostas mais nas botas de chuva Havaianas?

5  Qual é a tua impressão geral das Havaianas Rain Boots?

6 Achas que vais comprar um par de Havaianas Rain Boots?

7  Com quantas pessoas achas que vais falar sobre as Havaianas Rain 
Boots?

Já inseriste este questionário na trnd? Marca a página como completa
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Muito positiva Muito negativa---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muito obrigado por enviares as tuas respostas!

És… Homem Mulher

O teu código postal é...
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Nasceste no ano... 
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De quem recebeste este questionário? 

Sozinh@ Com a pessoa que me o 
entregou

Com várias 
pessoas

Com quem preencheste este questionário? 

a) Já tinhas ouvido falar na marca Havaianas anteriormente?

b) Conhecias as botas de chuva Havaianas anteriormente?

Projeto 
trnd

Havaianas Rain Boots

Querida trnder,
Para muitas pessoas os conselhos de moda e estilo são temas fascinantes. Agora podemos tornar-nos verdadeiras investigadoras 

de marketing. Neste debate europeu, queremos descobrir juntas quais são os melhores looks para combinar com as botas de 

chuva Havaianas. Partilha com as tuas amigas este questionário de investigação, conversa com elas sobre os diferentes estilos, 

pergunta-lhes quais são os seus looks favoritos e depois envia as respostas delas através da tua área de membro “o meu trnd”. Esta-

mos com muita curiosidade por � car a saber as respostas. Que comece o debate! 

Espetacular Não é o meu estilo--------------------------------------------------
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