SABSEG Seguros promove roadshow do Troféu de Campeão da Liga Portugal SABSEG

A Taça de Campeão do segundo escalão do Futebol Profissional vai, a partir de amanhã, percorrer
os escritórios da SABSEG.
A SABSEG, naming sponsor do segundo escalão do Futebol Profissional, vai realizar um roadshow
pelos seus escritórios, de norte a sul do país, do Troféu da Liga Portugal SABSEG, o segundo escalão
do Futebol Profissional.
O objetivo desta iniciativa passa, principalmente, por reforçar os ideais do corretor de seguros:
proximidade, segurança e paixão pelo futebol, que está presente no seu ADN desde sempre. Com o
mote ‘’Com a SABSEG celebras o futebol em segurança’’, a SABSEG pretende proporcionar uma
experiência exclusiva a todos os adeptos de futebol.
Este roadshow inicia amanhã, dia 15 de abril, no escritório da SABSEG em Braga e terminará no
escritório de Lisboa, seguindo, posteriormente, para a cerimónia de celebração do Campeão da
Liga Portugal SABSEG.
O acompanhamento de todo o trajeto poderá ser feito através das redes sociais da SABSEG e todos
os adeptos de futebol estão convidados a visitar as suas instalações, que cumprem todas as normas
recomendadas pela DGS, e ver in loco ao troféu que consagrará o detentor do título da Liga Portugal
SABSEG.

SOBRE A SABSEG
A SABSEG – Corretor de Seguros é uma empresa de seguros 100% portuguesa e totalmente
independente. Com presença multinacional, está especializada no aconselhamento e gestão do
risco de pessoas e bens, através da mediação e corretagem de seguros, desenvolvendo todos os
processos de gestão necessários para uma efetiva proteção financeira de mais de 170 mil clientes
particulares e empresariais.
Fundada em 1999, a empresa marca hoje presença em cinco países, três continentes e é hoje líder
do mercado de corretagem. Com mais de 1700 agentes e 300 colaboradores, a SABSEG possui 30
escritórios e está presente em quatro países e três continentes.
A empresa é um operador de referência junto de todo o mercado segurador, sendo líder na
colocação e gestão de seguros junto dos principais grupos seguradores (nacionais e internacionais)
a operar em Portugal.
Contacto para imprensa:
Departamento de Comunicação e Marketing | marketing@sabseg.pt |

