SABSEG Seguros aposta no desenvolvimento
do Futebol Português
É através de contratos de patrocínio que o Grupo SABSEG, parceiro da Liga
Portuguesa de Futebol Profissional há longos anos, aposta no desenvolvimento e
crescimento dos Clubes da 2ªLiga, vincando a estratégia planeada para os próximos
anos.
A SABSEG, companhia multinacional especializada no aconselhamento e gestão
de risco de pessoas e bens, através destes contratos de patrocínio, tem como principal
objetivo apoiar os Clubes com um forte potencial de crescimento, acompanhando-os e
auxiliando-os nesta fase de evolução.
Assim, o Grupo mantem acordos de patrocínio com os seguintes Clubes da
Ledman Liga Pro: Académico de Viseu, Sporting de Braga B, Clube Desportivo das Aves,
Associação Desportiva de Fafe, Futebol Clube de Penafiel, Portimonense Sporting Clube,
Sport Clube Freamunde, Sporting Clube de Olhanense, Vitória Sport Clube B e o Futebol
Clube de Vizela.
A SABSEG, para além possuir relações estratégicas com Clubes da Liga NOS,
acredita que as Equipas da Ledman Liga Pro têm enorme capacidade de expansão e que,
certamente, serão um mercado que lhes garantirá visibilidade e notoriedade.
Segundo Miguel Machado, Presidente do Conselho de Administração do Grupo
SABSEG, ‘’estes acordos proporcionam contrapartidas vantajosas para ambas as partes,
principalmente para os Clubes que, estando num momento de crescimento, necessitam
de auxílio financeiro e para o Grupo que verá alargada a sua área de atuação’’,
acrescenta ainda que ‘’a SABSEG irá contribuir com todo o seu profissionalismo, para o
desenvolvimento e progresso dos Clubes da Ledman Liga Pro’’ e remata afirmando que
‘’apesar da nossa presença internacional, a SABSEG é um Grupo Português e como tal
faz todo o sentido apoiar o Desporto-Rei em Portugal’’.
Estes patrocínios permitem ao Grupo marcar presença nas mangas dos
equipamentos das várias Equipas, durante as duas próximas épocas desportivas.
Com isto, a SABSEG sublinha a sua estratégia para os próximos anos,
promovendo e contribuindo para o crescimento dos Clubes da 2ª Liga de Futebol e
frisando o seu interesse pela área do Desporto em Portugal.

