Supermercados Pague Menos é o
novo patrocinador do Vôlei Brasil Kirin
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Nova Odessa, 02 de agosto de 2016
- O Vôlei Brasil Kirin terá mais um
parceiro na temporada 2016/2017: a
Rede de Supermercados´Pague
Menos. O acordo foi oficializado na
sede da empresa, em Nova OdessaSP, em encontro entre a presidência do
Pague Menos e os campeões
olímpicos Maurício Lima e André Heller
e o gestor do projeto, Fernando Maroni,
representantes do time campineiro.
O Pague Menos estampará sua marca
nos uniformes do Vôlei Brasil Kirin e
nas placas de quadra no Ginásio do
Taquaral, ao lado da Unimed Campinas
e MRV Engenharia, que também se
tornaram parceiros do time campineiro
nesta temporada. Assim como as
outras marcas, a varejista terá ações
de ativação e promoções envolvendo o
Vôlei Brasil Kirin.

“É uma honra para o Vôlei Brasil Kirin
ter o Pague Menos como parceiro para
o projeto. Eles chegam para agregar e nos deixar ainda mais fortes. Agradecemos a confiança e esperamos
entregar grandes resultados para eles durante a temporada”, comentou o coordenador técnico do Vôlei Brasil Kirin,
André Heller.
“Antes de ter atingido os patamares atuais de uma grande empresa, o Pague Menos tem uma história de muita
luta e vejo total sintonia com o trabalho desenvolvido tanto pelo Vôlei Brasil Kirin, quanto pelos demais projetos que
apoiamos, já que existem muitas barreiras quando o assunto é esporte no Brasil. Estamos muito otimistas com
esta parceria e desejamos sucesso aos atletas”, disse um dos presidentes-proprietários da Rede Pague Menos,
Laerte Santichio.
Referência no interior de São Paulo e marca de supermercado mais lembrada pelos campineiros, o Pague Menos
tem tradição em investimentos esportivos, vinculando sua marca em projetos vitoriosos nas 14 cidades em que
está presente. Recentemente, a empresa passou a ser patrocinadora máster da equipe campeã de basquete
feminino Corinthians/Pague Menos/Americana, renovando o patrocínio por 24 meses.
O Pague Menos também realizou em dezembro de 2015, a 1ª Corrida e Caminhada Corra Mais Pague Menos, na
cidade de Americana. Com 1.100 inscritos e uma estrutura diferenciada, o evento foi destaque na cidade e já tem
data para a 2ª edição, marcado para 4 de dezembro de 2016. Em junho deste ano, a varejista assinou o naming
rights da Meia Maratona Pague Menos Campinas, que levou aproximadamente 4.000 corredores profissionais e
amadores para as principais avenidas campineiras.
Além disso, a empresa desenvolve um projeto social denominado Lutando Pela Paz, que atenderá, via lei estadual
do esporte, aproximadamente 80 crianças e jovens, entre 8 e 12 anos, com aulas de jiu-jitsu, em uma comunidade
carente de Piracicaba (SP).
“O esporte deve ser incentivado e apoiado sempre. Procuramos associar nossa marca com projetos fortes e que
tenham poder na disseminação dessa mensagem que queremos passar, além de investirmos em trabalhos que
fomentam o esporte entre os jovens e reforçam a necessidade da saudabilidade”, complementou Santichio.

SOBRE O VÔLEI BRASIL KIRIN
O projeto de vôlei masculino em Campinas nasceu em 2010 e desde 2013 conta com a parceria da Brasil Kirin. O
time é vice-campeão da Superliga Masculina e da Copa Brasil. Além do vôlei de alta performance, o projeto conta
com uma forte atuação social, com destaque para a parceria com o Instituto Compartilhar, que atualmente possui 7
núcleos, atendendo cerca de 620 crianças e adolescentes do ensino municipal com aulas de mini-vôlei no contra
turno escolar, na própria escola. Ainda, as categorias de base da equipe são um reconhecido celeiro de atletas,
que coleciona títulos e está sempre presente na Seleção Brasileira. As peneiras no Taquaral, sempre realizadas no
fim do ano, estão entre as mais concorridas do Brasil.
SOBRE A BRASIL KIRIN
A Brasil Kirin, uma empresa que produz bebidas que dão prazer e alegria, acredita que há muito mais num líquido
do que apenas seu consumo. Por isso faz um convite a todos que acreditam e querem mais da vida: “Viva Sua
Sede”. Com este slogan, a empresa abraça desafios, sonhos e desejos das pessoas para as suas vidas.
Para atender as diferentes sedes, a Brasil Kirin conta com um amplo portfólio de bebidas que inclui cervejas,
refrigerantes, sucos, energéticos e águas das marcas Schin, No Grau, Devassa, Baden Baden, Eisenbahn, Kirin
Ichiban, Cintra, Glacial, Água Schin, Fibz, Viva Schin, Schin Tônica, Itubaína, Mini Schin, Fruthos, Skinka, além dos
energéticos K e Ecco!
A empresa é subsidiária do grupo global Kirin Holdings Company, uma das maiores empresas de bebidas do
mundo com mais de 46 mil funcionários, 270 empresas e presença em 15 países. No Brasil, conta com 13 fábricas
em 11 estados e mais de 11 mil funcionários. A distribuição dos produtos é feita por 25 centros próprios e cerca de
200 revendas para 600 mil pontos de venda no País.
Atualmente, a Brasil Kirin está entre as Melhores Empresas para Trabalhar, segundo a revista Época / GPTW
(Great Place to Work®) 2014 e 2015, e também pelo ranking 2014 e 2015 da Revista Você S/A. Em
sustentabilidade, foi considerada destaque em Governança Corporativa pelo Guia Exame 2014, além de estar
entre as empresas mais sustentáveis do país desde 2013.
SOBRE A MRV ENGENHARIA
Fundada em outubro de 1979, em Belo Horizonte, a MRV Engenharia é líder nacional no mercado de imóveis
econômicos. Em 36 anos de atividades, vendeu mais de 275 mil unidades. É a única construtora brasileira
presente em mais de 140 cidades de 20 Estados e no Distrito Federal. Em 2015 a companhia vendeu 35.872
unidades e lançou 31.814 imóveis.
SOBRE A UNIMED CAMPINAS
Compromisso com a vida é o negócio da Unimed Campinas, a maior Unimed do interior do Brasil, há 45 anos no
mercado. O cuidado com as pessoas está no DNA da Cooperativa, que atualmente possui mais de 3200 médicos
cooperados e 800 mil vidas em atendimento. A Unimed Campinas dispõe também em sua rede de 22 hospitais, 11
day hospitals, 215 clínicas e laboratórios, um Pronto Atendimento em Sumaré, exclusivo para clientes e um Centro
de Quimioterapia Ambulatorial. A confiança estabelecida com seus beneficiários e a solidez alcançada durante
esses anos garantem a Cooperativa 72% do marketshare da região, além de ser a marca mais lembrada do setor,
de acordo com pesquisa “Marcas de Sucesso”.
SOBRE O PAGUE MENOS
Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos possui hoje 23 lojas em funcionamento nas
cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Nova Odessa, Paulínia,
Piracicaba, Santa Bárbara d'Oeste, São Pedro, Sumaré e Tietê.
A empresa também possui um Auto Posto, um Centro Administrativo, Centro de Distribuição, uma Fábrica e um
Frigorífico instalados em Nova Odessa. Com 5.300 colaboradores, a empresa segue em constante expansão. A
fórmula do bom atendimento somada aos produtos de qualidade e preços imbatíveis faz do Pague Menos
sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. Pague Menos: tudo que você precisa
em um só lugar!
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