Lisboa, 7 de julho de 2016

EUROPCAR PATROCINA EXPRESSO BPI GOLF CUP
A Europcar, empresa líder no aluguer de automóveis em Portugal e na Europa e um dos principais players na
mobilidade, patrocina a maior competição nacional de golfe, o Expresso BPI Golf Cup, cujas provas se realizam
um pouco por todo o território nacional de 4 de junho, nos Açores, até à Finalíssima a 19 e 20 de novembro, no
Douro.
O Expresso BPI Golf Cup é um campeonato de golfe que reúne equipas de pequenas, médias e grandes empresas
(portuguesas e estrangeiras) ligadas a praticamente todas as áreas da economia.
O torneio tem tido uma participação expressiva de quadros e empresários, em todas as suas 19 edições, e este
ano atingiu um número recorde o que o posiciona como um dos maiores eventos desportivos para empresas.
A Europcar contará com a participação de 2 equipas formadas por clientes que estarão a jogar em representação
da empresa. Uma destas equipas formada por Artur Ferreira, António Moutinho, José Arimateia, António Sanganha
e Carlos Alves obteve o 2º Lugar na Meia-Final do Centro, no percurso viseense do Montebelo Golfe.
Este 2º lugar, permite a esta equipa estar presente na Final Nacional Açores 2016 que terá lugar na ilha de S.
Miguel, no Batalha Golf Course, a 4 e 5 de novembro. A Finalíssima, que reúne as três primeiras da Final Nacional
para discutir o título de Campeão Nacional de Empresas, será no campo do Vidago Palace Golf Course a 19 e 20
de novembro.
Fernando Fagulha, Diretor de Vendas e Marketing da Europcar, salienta a dimensão desportiva do Expresso BPI
Cup mas também “o facto da competição contribuir para projetos de solidariedade, enquadrando-se por isso na
nossa política de patrocínios e na nossa estratégia de apoio constante a uma modalidade que tem sem dúvida
contribuído para a dinamização do nosso sector turístico".
O campeonato percorre várias zonas do país, tendo torneios de qualificação em oito regiões: Lisboa (Belas Clube
de Campo), Norte (Estela Golf Club, Póvoa de Varzim), Algarve (Onyria Palmares), Centro (Golf de Montebelo,
Viseu), Madeira (CG Santo da Serra, Santa Cruz), Açores (Furnas, S. Miguel), Alentejo (Tróia Golf Championship
Course) e Douro (Vidago Palace Golf Course).
Sobre a Europcar

O Grupo Europcar é uma sociedade cotada na Euronext Paris (EUCAR). A Europcar é a líder europeia no aluguer de veículos
e um dos principais atores no setor da mobilidade. Presente em mais de 140 países, o Grupo disponibiliza aos clientes uma
das maiores redes de estações, quer através de operações diretas, quer através de franchises e outras parcerias. A Europcar
opera em todo o mundo com as insígnias Europcar® e InterRent®, a sua marca low-cost.
O Grupo coloca os consumidores no centro da sua missão, sendo estes o motor de desenvolvimento e inovação da oferta de
serviços da empresa. Os 6.000 colaboradores Europcar estão empenhados na satisfação dos seus consumidores. O
"EuropcarLab" foi criado para responder às crescentes necessidades de mobilidade através da inovação e de investimentos
estratégicos, como os da Ubeego e E-Car Club.
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