BENEFÍCIOS

Centro Português de Serigrafia

Atualização de Protocolo!
Enquadramento

Inicie hoje a sua Coleção de Arte!

O Centro Português de Serigrafia (CPS) é a instituição portuguesa com a mais vasta atividade editorial no
campo da obra gráfica original.
Realiza edições de arte contemporânea, limitadas e assinadas por artistas portugueses e estrangeiros, nas
técnicas da Serigrafia, Gravura, Litografia, Fotografia e Arte Digital, de acesso privilegiado aos Sócios CPS, que
escolhem regularmente e com inúmeras vantagens as Obras de Arte da sua preferência. Desde 1985, editou
mais de 3.000 obras de cerca de 600 artistas, incluindo os portugueses: Bual, Cargaleiro, Cesariny,
Cruzeiro Seixas, Maluda, Nadir Afonso, Pomar ou Resende.

Site do parceiro: CPS - Centro Português de Serigrafia

Benefícios

Condições exclusivas Sócios Clube Millennium bcp:
❑ Joia de inscrição de Sócio CPS: 39€ (em vez de 79€);
❑ Oferta de boas-vindas a Novos Sócios: uma obra de arte de valor até 395€ (PVP),
equivalente a 6 meses de quotas (6M), à escolha entre as edições de subscrição;
❑ 15% de desconto* nas edições de subscrição exclusivas do CPS, não sendo sócio,
mediante a utilização do código promocional no site do CPS: CMBCP
* Nota: Oferta não acumulável com outros descontos/vouchers/campanhas em vigor.

As vantagens de ser Sócio podem ser todas consultadas aqui!

Diversos

A quota de Sócio CPS no valor de 39€/mês permite-lhe escolher uma Obra de Arte da
sua preferência de 4 em 4 meses (em média), entre as Edições de Subscrição
disponíveis. Estas compreendem as obras editadas pelo CPS válidas por quotas, desde
2M (2 meses de quotas) a 12M (12 meses de quotas). Como vantagem adicional, o
valor pago em quotas traduz um significativo desconto face ao PVP da obra
selecionada.
A título de exemplo: Quota Mensal: 39€ | Nº de Meses pagos: 4.
Valor Pago: 156€ | Pode levantar 1 Obra até 295€ (PVP) equivalente a 4 meses de
quotas.

Informações adicionais:
Tel.: (+351) 213 933 260
E-mail: contacto@cps.pt

(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas)

