Lisboa, 14 de julho de 2016

EUROPCAR APOIA THE SIR BOBBY ROBSON CELEBRITY GOLF CLASSIC
A Europcar, empresa líder no aluguer de automóveis e um dos principais players na mobilidade, apoia a 13ª edição
do torneio de golfe The Sir Bobby Robson Celebrity Golf Classic, que decorre no próximo dia 16 de julho, no
Pestana Vila Sol, em Vilamoura.
A totalidade das receitas realizadas com esta iniciativa revertem a favor do Refugio Aboim Ascensão, em Faro.
Este patrocínio insere-se no âmbito da ação de Responsabilidade Social da Europcar, assim como na
implementação da estratégia Europcar de apoio ao golfe nacional enquanto desporto fundamental para o
desenvolvimento do turismo e da economia.
The Sir Bobby Robson Celebrity Golf Classic é um torneio criado, como o nome indica, pelo falecido Sir Bobby
Robson, com o objetivo de reunir celebridades em torno da prática do golfe, mas sobretudo de ajudar uma causa
maior, angariando fundos para as crianças acolhidas pelo Refúgio Aboim Ascensão.
A iniciativa começou em 2004 e até à data já entregou mais de 842 mil euros de euros à instituição de cariz social
que funciona como centro de acolhimento temporário de emergência para crianças em risco, desde recémnascidos até aos 6 anos de idade.
Para Fernando Fagulha, Diretor de Vendas e Marketing da Europcar, “este evento reúne o melhor de dois mundos,
o desporto e a solidariedade. Já há alguns anos que faz parte da estratégia de patrocínios no âmbito da
Responsabilidade Social da Europcar e oferece a oportunidade de dinamizarmos o golfe, uma modalidade que
tantos visitantes traz ao nosso país, e, desta feita, o turismo, além de, claro, o setor da Mobilidade, que é o habitat
natural da Europcar”.
A Europcar tem na Responsabilidade Social e na Mobilidade os dois pilares da respetiva filosofia de mercado e
procura associar-se a ventos desportivos e de cariz social que preconizem os mesmos valores do Grupo.
No dia 16 de julho reúnem-se, no Algarve, celebridades oriundas de várias áreas profissionais desde atores a
desportistas, vindos de diversos pontos do globo, para celebrar a vida de Sir Bobby Robson, mas também para
momentos de competição e de convívio golfista, um programa cheio, cuja cereja no topo do bolo é a angariação
de fundos possibilitada por este acontecimento há 13 anos.
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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