Total Express fecha parceria com a AACD
para o Teleton 2016
Pelo terceiro ano consecutivo, empresa será a responsável pela entrega dos bonecos
Tonzinho e Nina; a previsão é distribuir cerca de 80 mil unidades

São Paulo, 4 de novembro de 2016 - A Total Express, empresa de logística do Grupo
Abril, renovou, pelo terceiro ano consecutivo, a parceria com a AACD. A companhia será a
distribuidora oficial dos bonecos do Teleton deste ano e deve entregar cerca de 80 mil
Tonzinhos e Ninas em todo o país.Com a parceria, a Total Express disponibiliza à AACD
toda a capilaridade de entregas da empresa. Assim como os demais clientes da Total, na
operação é contemplada a entrega, armazenamento e call center. “A Total Express
incentiva o Teleton por acreditar no projeto da AACD, que há 17 anos vem construindo
uma estrutura grandiosa de atendimento pronta para receber 1,2 milhão de pacientes por
ano. Esperamos que nossas projeções sejam batidas e muito possa ser arrecadado com a
participação das pessoas. As crianças ajudadas pela Instituição precisam demais”, afirma
Bruno Tortorello, diretor geral da Total Express.Tortorello destaca, ainda, o papel da
empresa para atender a promessa do Teleton de entregar os personagens aos doadores.
“Quando uma pessoa decide apoiar, ela tem uma expectativa muito grande com a chegada
do boneco. E o time da Total Express faz com que eles cheguem, com muito cuidado,
segurança e pontualidade, aos lares de milhares de brasileiros em todo o Brasil”, explica.
Desde 2014, a companhia já distribuiu mais de 200 mil bonecos. Só no ano passado foram
85 mil, em 3.400 cidades, dentro do prazo, batendo as expectativas da organização do
evento.A meta do Teleton 2016 é arrecadar R$ 27 milhões, um milhão a mais do que o ano
passado. As pessoas que doarem valores acima de R$ 100 podem escolher um dos
bonecos da AACD: Tonzinho ou a Nina. Doações acima de R$170 ganham os dois
bonecos. Todas as entregas serão realizadas sem nenhuma taxa adicional. O Teleton
2016 acontece nos dias 4 e 5/11 e as doações já podem ser feitas por telefone, SMS ou
pela internet.Para doarPor telefone:- 0500 12345 05 para doar R$ 5- 0500 12345 15 para
doar R$ 15- 0500 12345 30 para doar R$ 30- 0800 776 2016 para qualquer valor acima de
R$ 30Por SMS: Envie uma mensagem de texto para 28127 com a letra TPelo
site:www.teleton.org.br

Sobre a Total Express
A Total Express pertence ao Grupo Abril e é a empresa privada de logística e distribuição
com a maior abrangência do Brasil. Atende mais de 2,8 mil municípios brasileiros com 5
mil veículos dedicados em 600 rotas semanais aéreas e terrestres, estrutura capaz de
transportar cerca de 770 milhões de itens por ano para mais de 24 mil pontos de venda e
até 49 milhões de domicílios, equivalente a 94% do potencial de consumo do país. Seus
mais de 750 clientes ativos contam com uma área operacional de 175 mil m² além do
suporte de 131 distribuidores espalhados por todo pais. A companhia possui 2,2 mil
funcionários e 10 mil colaboradores indiretos.
Sobre a AACD
A AACD, que completou 66 anos neste ano, é uma Instituição filantrópica e sem fins
lucrativos — presidida por Regina Helena Scripilliti Velloso —, que tem como crença o
estabelecimento de uma sociedade que convive com as diferenças porque reconhece em
cada indivíduo sua capacidade de evoluir e contribuir para um mundo mais humano.

Grupo Abril – conhecimento é o nosso negócio
O Grupo Abril está na vida de milhões de pessoas. Unindo a expertise dos seus pilares de
mídia, distribuição, licenças, assinaturas, big data, branded content e gráfica, a Abril
produz conteúdo, informação de qualidade e soluções de comunicação e logística para
seus clientes. Entre os mais de 90 títulos e sites que possui está VEJA, maior revista do
Brasil e uma das maiores semanais de informação do mundo. Recentemente foram
lançados GoBox, plataforma de clube de assinaturas, e GotoShop, operação de ecommerce. A Abril também possui em seu portfólio a CASA COR, maior evento de
Arquitetura e Design das Américas. A missão da Abril é “contribuir para a difusão de
informação, cultura e entretenimento, para o progresso da educação, a melhoria da
qualidade de vida, o desenvolvimento da livre iniciativa e o fortalecimento das instituições
democráticas do país.
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