Vem ver as metas Mendorato pra 2021
Você tá ligado que o ano passa num piscar de olhos. Estamos só na
primeira semana de janeiro e logo já é dezembro, aí a gente fica com
aquela sensação de “nossa, o ano passou e eu não fiz nada”. Mas,
calma. Vem conferir essas metas que dão até gosto de fazer.

Bora lá?

1 - Ter estoque de Mendorato

Vamos começar pela mais óbvia e mais necessária. Para o ano ser
bom, é claro que tem que ter um estoque de Mendorato pronto pra
qualquer ocasião. Não vai pisar na bola com você, hein?

Pra facilitar, é possível fazer a compra pelo site da Santa Helena e
receber tudo em sua casa, simples assim. É só acessar
compresantahelena.com e escolher os seus preferidos. Fácil, fácil.

2 - Separar um tempo pra trocar ideia com os amigos

E tem como ser feliz sem fazer aquela resenha com os parças? Não
tem. É por isso que é importante já colocar como meta ter um tempo
pra fazer aquela chamada de vídeo com os amigos, cheia de histórias
engraçadas e zueira.

3 - E um tempo pra ficar sozinho

Estar com os amigos é bom demais, mas separar um tempo pra ficar
sozinho com uma cervejinha gelada e uma porção de Mendorato
também é show. Em 2021, tire alguns momentos para colocar a
cabeça em ordem, tá ligado?

4 - Aproveitar a vida

A vida tá aí pra ser vivida e aproveitada, então essa é uma meta
superimportante a ser cumprida. Coloque em sua cabeça: em 2021 eu
vou fazer cada dia valer a pena, seja assistindo um futebolzinho na TV
ou só tomando uma breja gelada com Mendorato.

É isso! Que seu 2021 seja tipo Mendorato: dourado, verdadeiro, que
traga só felicidades e seja um golaço de sabor.
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