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Cachaça 51 pedala
mais de 1500 km
com a Volta a Portugal
[ A MARCA CACHAÇA 51 É FORNECEDORA OFICIAL DA 80.a EDIÇÃO DA VOLTA A PORTUGAL QUE TEM
AS BICICLETAS, A REINAR, NAS ESTRADAS PORTUGUESAS ]
té ao dia 12 de agosto, as estradas portuguesas são percorridas
por várias bicicletas, de Setúbal
a Fafe, com a companhia da Cachaça 51. A icónica marca é fornecedora oficial da 80.a edição do evento e
conta com as presenças de Bárbara Ta borda,
João Montez e Paula Bollinger, embaixadores
da marca.
No evento, que acontece todos os anos
desde 1927, a distribuidora Viborel Distribuição SAtem representação exclusiva com Cachaça 51, líder no mercado brasileiro de cachaças e uma das marcas de destilados mais
consumidos no mundo.
Para a Viborel, o patrocínio da Volta a Portugal trata-se de uma presença num evento
estratégico para a marca. Segundo Pedro
Rocha, marketing manager da Viborel, "nestes 12 dias de evento procuramos, acima de
tudo, angariar novos clientes e captar novos
consumidores, através da experimentação e
divulgação do produto. Pretendemos colocar
a marca em top of mind."

Esta é a maior prova velocipédica portuguesa. No percurso há diversas estreias
e assinala-se o tão aguardado regresso ao
Algarve e com etapastotalmente alentejanas.
No fim, Fafe onde a Volta é sempre brindada
com banhos de multidão abre, pela primeira
vez na história, a "Sala de Visitas do Minho"
para atribuir os louros da vitória aos novos
vencedores da Volta a Portugal em bicicleta.
A 80.a edição da Volta a Portugal Santander é considerada a maior prova de ciclismo nacional e terá, este ano, um percurso
desenhado entre Setúbal e Fafe, num total
de 1578,9 quilómetros.//

ATÉ AO DIA 12 DE
AGOSTO, AS ESTRADAS PORTUGUESAS SÃO,
PERCORRIDAS POR VÁRIAS
BICICLETAS, COM A COMPANHIA DA CACHAÇA 51

