SABSEG e Vitória SC inauguram a nova loja da
Conquistadores Seguros
Decorreu, esta sexta-feira, dia 10 de Fevereiro, a inauguração do espaço que irá
acolher o projecto Conquistadores Seguros. Em parceria com a SABSEG, Corretor de Seguros,
o Vitória SC pretende, com este projeto lançado já no início da temporada, oferecer mais
vantagens aos seus adeptos e alargar o leque de ofertas à sua indefectível massa associativa.
A inauguração da loja Conquistadores Seguros, localizada junto da VitóriaStore do
Estádio D. Afonso Henriques, contou com a presença de Júlio Mendes, Presidente do Vitória
SC, e de Miguel Machado, Presidente do Conselho de Administração da SABSEG, bem como
de outros ilustres convidados.
Para Miguel Machado, os vitorianos terão, através da Conquistadores Seguros, o
acesso a “um vasto leque de ofertas com condições e coberturas exclusivas, um serviço de
qualidade, a preços competitivos”. “Os sócios e adeptos ao transferirem os seus seguros para
a Conquistadores Seguros não terão qualquer custo adicional, muito pelo contrário, só
podem ter benefícios. Esta sociedade irá proporcionar ao Vitória SC receitas recorrentes, que
irão auxiliar o Clube na sua gestão diária”, acrescentou o presidente do Conselho de
Administração da SABSEG.
Na cerimónia, o Presidente do Vitória SC congratulou-se com este projeto que
“assenta em dois pilares”. “Premiar os nossos sócios e adeptos que de uma forma sempre
apaixonada nos acompanha para todo o lado e são a razão de ser deste grande clube. E por
outro lado, conseguirmos mais recursos financeiros para continuar a nossa responsabilização
social de apoio ao desporto”, disse.
Assim, a Conquistadores Seguros arranca com uma campanha de lançamento, com
enfoque na diferenciação e no posicionamento no mercado como uma marca do Clube,
100% dedicada à massa associativa mais apaixonada do país. Esta campanha consiste na
oferta de vários prémios do Vitória SC, tais como cachecóis, bilhetes para jogos, experiências
no Estádio D. Afonso Henriques e camisolas oficiais, de acordo com o número de seguros
subscritos e/ou transferidos.

