Pet Mais Vida investe em Assessoria de
Imprensa
Vocação Americana, Plano de Saúde animal vem conquistando brasileiros

A Pet Mais Vida, plano de saúde animal, conta agora com assessoria de imprensa da
ELDEVIK | Agência de Comunicação de Campinas.
A empresa foi criada com o objetivo de garantir o bem estar animal. Oferece um
atendimento especializado na área de medicina veterinária em planos de saúde
para cães e gatos, proporcionando mais saúde e tranquilidade aos pets e seus
responsáveis.
Oferecendo a melhor assistência em saúde para os animais domésticos, possui os
mais modernos laboratórios existentes para realização de exames e diagnósticos,
desde um hemograma completo, Raio-X e ultrassonografia.
Com sede em Campinas, a Pet Mais Vida conta com uma ampla rede de clínicas
credenciadas e oferece planos exclusivos com cobertura de banho e tosa.
São inúmeras as vantagens para adquirir um plano de saúde animal, atendimento
especializado em casos de urgência e emergência 24 horas, mais tranquilidade
para o dono e maior segurança para o pet. Além de proporcionar todos os cuidados,
traz também benefícios aos donos como uma grande economia financeira, pois sem o
plano de saúde muitas vezes os animais são levados ao veterinário uma vez ao ano e
quase sempre, já estão doentes.
Os conveniados ainda contam com uma ampla rede de descontos de todos os produtos e
serviços direcionados aos pets, tais como pet taxi, medicamentos, hotel, creche, roupas e

acessórios, farmácias veterinárias e muito mais. Os planos mensais são a partir de R$
29,90.
Na Eldevik, Edvania Eldevik assume a diretoria estratégica da conta e o atendimento.
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Sobre Pet Mais Vida
A Pet Mais Vida oferece um atendimento especializado na área de medicina
veterinária em planos de saúde para cães e gatos, proporcionando mais saúde e
tranquilidade aos pets e seus responsáveis.
O objetivo é oferecer a melhor assistência em saúde para os animais domésticos,
com os melhores laboratórios e os mais modernos existentes para realização de
exames e diagnósticos, desde hemograma completo, raio-x, ultrassonografia, e
muito mais.
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