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Permitindo o acesso a mais de 800 artistas

novobanco lança nova oferta não financeira
focada na arte
O novobanco, no âmbito da sua estratégia de disponibilizar novidades na Oferta Não
Financeira aos seus Clientes, lançou a oferta Arte, através de uma parceria bipartida PLM
e P55.ART, uma plataforma digital dedicada à Arte.

A P55.ART disponibiliza um acesso único, célere e seguro na compra de obras de arte
de mais de 800 artistas, consagrados ou emergentes, como é o caso de Damien Hirst,
Vhils, Paula Rego, Manuel Cargaleiro, entre outros.

A P55.ART transformou a condição da transação de arte ao simplificar todo esse
processo. Obras de arte únicas, provenientes não só dos próprios artistas como das mais
conceituadas galerias europeias, criteriosamente selecionadas pela sua equipa. É este
posicionamento que permite ao novobanco a disponibilização desta oferta através da sua
Loja Online e rede de balcões. O novobanco permite assim aos seus clientes financiar
essa obras de arte em suaves prestações, podendo adquirir obras de maior valor de forma
simples e cómoda.

O mercado da arte tem vindo a crescer, principalmente devido às plataformas de
e-commerce de arte, que vieram facilitar, em muito, o acesso a obras que outrora
pareciam inacessíveis.

Para além da questão relacionada com a valorização monetária, estas aquisições podem
ter um significado especial, associado a interesses culturais, ao acesso a bens de
prestígio e notoriedade, a uma paixão ou ao simples gosto de poder desfrutar e apreciar
uma peça de arte (na descrição do produto refere se as obras vêm acompanhadas de
certificado).
Algumas obras de artistas contemporâneos já estão disponíveis na Loja Online do site do
novobanco. Todo o processo é realizado, com menos passos, de forma fácil e prática, e
sem sair de casa.
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