Lisboa, 12 de junho de 2016

Europcar é parceira da Prova de Ciclismo Gerês Granfondo 2016
Lisboa, 12 de junho de 2016 - A Europcar, empresa líder no aluguer automóvel e um dos principais
players no setor da mobilidade, é parceira da carismática prova de ciclismo Gerês Granfondo 2016.
Fernando Fagulha, Diretor de Vendas e Marketing da Europcar Portugal, refere que “esta aposta
reflete o reforço da Europcar na promoção do ciclismo, entre outras modalidades desportivas, que
habitualmente apoia”.
E denota: “A Europcar apoia o ciclismo enquanto desporto, mas também a bicicleta como mais uma
oferta de mobilidade”, sublinhando que “o portefólio da Europcar comporta múltiplas possibilidades,
abarcando desde a referida bicicleta à scooter, passando pela frota Selection: Luxury + Fun Cars.
O Diretor de Diretor de Vendas e Marketing da Europcar Portugal evidencia também que “com a
disponibilização de bicicletas e scooters para aluguer, a Europcar alarga a montra de produtos com
uma oferta 360º para ir ao encontro das tendências e das necessidades dos clientes” e, ao fazê-lo, “a
Europcar proporciona numerosas soluções de mobilidade de norte a sul do país”.
O Gerês Granfondo realiza-se a 12 de junho e conta com 2.200 participantes. Supera, este ano, a cota
dos mil metros de altitude em Montalegre, com o teto do percurso a bater nos 1.070 metros; tem
154 km de extensão; o Mediofondo tem 95 km e haverá uma terceira e nova opção: o Minifondo,
com 60 km. Esta 2ª edição tem também um percurso totalmente novo, apesar de não deixar de
atravessar o Parque Nacional Peneda-Gerês, que é uma incursão pelas Terras do Barroso. A partida e
a chegada serão em Terras de Bouro, concretamente na Vila do Gerês, mas a prova desenrola-se,
desta vez, para Nascente, passando também pelos concelhos de Vieira do Minho e Montalegre,
dando a conhecer verdadeiros locais de sonho.
Mais informações em www.europcar.pt.
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 o motor de desenvolvimento e
inovação da oferta de serviços da empresa. Os 6.000 colaboradores Europcar estão empenhados na
satisfação dos 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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