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NAVIGATOR PREMEIA AUTORES
DE HISTÓRIAS DE VIAGENS MAIS
INSPIRADORAS.
Os vencedores do Navigator Around the World in 80 Pages já foram anunciados
e premiados com 10.000€ em vouchers de viagens. Contando com 2161
participações de 77 países, a terceira edição superou expetativas e posicionou
este concurso como um dos mais inspiradores desafios de escrita de viagem
do mundo.
Oleg Gavrilin, da Rússia, e Cynthia Lilleston, dos E.U.A foram os grandes vencedores do concurso,
conquistando o primeiro e segundo lugar, respetivamente. Conquistaram o júri com a partilha de histórias
incríveis, vividas no grande vulcão da península Kamchatka, na Rússia, e no pico mais alto do Monte
Tararua, na Nova Zelândia. Estas duas histórias estão disponíveis no website oficial do concurso
navigatoraroundtheworld.com, bem como as restantes seis nomeadas para o terceiro lugar. Mark Thomas
é o autor da Best Photo, também disponível no website.
Com base no tema “Spread the Word and Travel the World”, a marca Navigator, líder de papel de escritório
premium, desafiou mais uma vez os entusiastas por viagens a partilharem as suas melhores aventuras
através de uma história original. A edição de 2017 recebeu 2.161 participações de 77 países de todo o mundo
com Portugal, Reino Unido, Filipinas, Índia e França no topo da lista. Comparativamente com a 2ª Edição,
estes resultados representam um crescimento de 59% de histórias recebidas e de 18% de países representados no concurso. E teve um maior impacto no público jovem, uma vez um terço dos participantes são
menores de 24 anos.
“As pessoas querem descobrir o mundo, viver experiências novas e partilhá-las. O Navigator Around the World
in 80 Pages é cada vez mais uma plataforma onde estas experiências se encontram e inspiram novos viajantes.”
Explica Ricardo Ferreira, Global Brand Manager da marca Navigator. “É muito recompensador reconhecer o
crescimento deste concurso tanto ao nível de adesão como de qualidade das histórias recebidas.”
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Prémios
De 2161 histórias submetidas, as 80 finalistas serão publicadas e ilustradas no livro oficial do Navigator
Around the World in 80 Pages. Os 8 vencedores receberão um total de 10.000€ em vouchers de viagens,
para viverem ainda mais aventuras por todo o mundo. O vencedor do prémio “Best Photo” irá receber
uma incrível Máquina Digital Nikon D5600.
1º Lugar
Oleg Gavrilin | 32 | Ascension | Kamchatka
2º Lugar
Cynthia Lilleston | 23 | The Grand Boulderpest Hotel | Nova Zelândia
3º Lugar
Shelly Perkins | 33 | Dune Bagging | Namibia
Luis Covas | 48 | To my newest old friend | Irão
Becky Maschke | 34 | Just Fuego And Me | Guatemala
Jim Njoo | 52 | The lullaby | On a train heading to Xiamen, China
Rhys MacLean | 40 | That Time I Was Sick in the Desert | Chile
Jeffrey Stra_er | 38 | Mr. Sri Lanka's Neighborhood | Sri Lanka

Sobre a The Navigator Company
A The Navigator Company é, desde 2016, a nova marca herdeira do património do ex-grupo Portucel
Soporcel.
A Empresa é a terceira maior exportadora em Portugal, sendo a que gera o maior Valor Acrescentado
Nacional. A Companhia representa aproximadamente 1% do PIB nacional, cerca de 3% das exportações
nacionais de bens, perto de 8% do total da carga contentorizada e de 7% do total desta carga e da carga
convencional exportada pelos portos nacionais.
Em 2017, a The Navigator Company teve um volume de negócios superior a €1,6 mil milhões sustentado
pelo bom desempenho das vendas de pasta, energia e tissue.
Consolidada a sua posição de líder europeu na produção de papéis finos de impressão e escrita não
revestidos (UWF) e quarto a nível mundial, a Companhia é também o maior produtor europeu,
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o quinto a nível mundial, de pasta branqueada de eucalipto BEKP - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp. No
mercado do tissue, o volume de vendas cresceu 9%.
A The Navigator Company tem seguido, com sucesso, uma estratégia de inovação e desenvolvimento de
marcas próprias, que hoje representam mais de 62% das vendas de produtos transformados, merecendo
particular destaque a marca Navigator, líder mundial no segmento Premium de papéis de escritório.
As vendas da Companhia têm como destino 130 países nos cinco continentes, com destaque para
a Europa e EUA, alcançando assim a mais ampla presença a nível internacional entre as empresas
portuguesas.
É uma Empresa florestal verticalmente integrada, que dispõe de um Instituto de Investigação Florestal
próprio - RAIZ. Gere em Portugal uma vasta área florestal certificada pelos sistemas internacionais
FSC® (licença nº FSC C010852) e PEFC™ (PEFC/13-23-001), dispondo de uma capacidade instalada de 1,6
milhões de toneladas de papel, de 1,4 milhões de toneladas de pasta (das quais 1,1 milhões integradas em
papel) e de 2,5 TWh/ano de energia elétrica, atingindo um volume de negócios anual de cerca de 1,6 mil
milhões de euros.
A The Navigator Company dispõe dos maiores viveiros florestais da Europa, com uma capacidade anual
de produção de cerca de 12 milhões de plantas certificadas de diversas espécies, que se destinam
à renovação da floresta nacional.
www.thenavigatorcompany.com

Para mais informações, por favor contacte:
Lift Consulting +351 21 466 65 00
Joana Branquinho - joana.branquinho@lift.com.pt | +351 913 184 302
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