SABSEG Seguros renova patrocínio com ABC/UMinho

O acordo de patrocínio entre a SABSEG e o ABC/UMinho foi renovado hoje, 9 de
novembro, no Pavilhão Flávio Sá Leite e contou com as presenças do Presidente do
Conselho de Administração da SABSEG, Miguel Machado, e do Presidente da SAD do ABC,
Rui Silva.

A renovação do patrocínio entre a SABSEG – Corretor de Seguros, S.A. e o ABC de Braga –
Andebol, SAD, resulta da intensa ligação que une ambas as instituições e visa consolidar
as respetivas estratégias assumidas nos últimos anos, estreitando, assim, a relação entre
as partes.
Através deste acordo, a SABSEG será Patrocinador Oficial e exclusivo na área dos seguros
do ABC/UMinho e estará presente em várias áreas do Pavilhão Flávio Sá Leite, bem como
na manga do equipamento oficial das equipas sénior e júnior de andebol.
Para Miguel Machado, Presidente do Conselho de Administração da SABSEG, ‘’é uma
honra a extensão deste vinculo com o ABC, não só por se tratar de uma instituição com
quem já privamos há alguns anos e que partilha os nossos valores e interesses, mas
também por se tratar de uma entidade que muito tem contribuído para a dinamização do
Andebol a nível nacional”.
Segundo Rui Silva, ‘’para o ABC/UMinho é um prvilégio puder continuar a contar com o
apoio de patrocinadores como a SABSEG, que acreditam no nosso potencial e na
capacidade de evolução que possuímos’’, acrescentando que ‘’face o histórico desta
relação, podemos dizer que o sucesso deste acordo está, certamente, garantido e
beneficiará ambas as entidades’’.
Esta renovação, arranca, esta época, com uma campanha dedicada aos novos e aos atuais
sócios, na qual serão oferecidos 6 meses de quotas de associado, de acordo com a
subscrição/transferência dos seus seguros para a SABSEG.
Assim, com este acordo, a SABSEG reforça a sua estratégia transversal na área do
Desporto, demonstrando ser, uma vez mais, uma empresa eclética e que contribui
ativamente para o crescimento e o desenvolvimento de várias modalidades desportivas
em Portugal.

