NAVIGATOR

NAVIGATOR
GLOBAL
WRITING CONTEST
GLOBAL WRITING CONTEST

Press Release - Janeiro 2017

2161 PARTICIPANTES DE 77 PAÍSES
DERAM “A VOLTA AO MUNDO EM 80
PÁGINAS” COM NAVIGATOR.
Com o tema “Spread The Word and Travel The World”, a marca Navigator
inspirou mais uma vez viajantes de todo o mundo a contar as suas aventuras.
Em jogo estão 10.000€ em vouchers de viagens, uma Máquina Fotográfica
Nikon D5600 e a publicação de um livro com as 80 melhores histórias.
Na 3ª Edição do Concurso Mundial de Escrita “Around the World in 80 Pages”, a marca Navigator, líder
mundial de papel de escritório premium, desafiou apaixonados por viagens a partilharem as suas
melhores aventuras através de uma história. Até ao dia 31 de dezembro de 2016, os participantes
demonstraram todo o seu talento para a escrita e revelaram as histórias mais fascinantes das suas
viagens. Desde episódios de aventura hilariantes a momentos emocionantes, por entre inúmeras
culturas e locais visitados.
Nesta edição de 2017 o concurso contou com 2.161 participações, provenientes de 77 países de todo o
mundo. Representando um aumento de 59% no número de submissões, e com mais 18% de países
representados, comparativamente com a 2ª Edição.
“O sucesso crescente do Around the World in 80 Pages revela que os participantes têm cada vez mais
consciência de que é tão importante viver experiências em viagens como partilhá-las”, explica Ricardo
Ferreira, Global Brand Manager do Navigator. “E é exatamente com este objetivo que a Navigator se
compromete com esta iniciativa. Incentivando a partilha de conhecimento que nos estimula a rumar por
caminhos ainda mais gratificantes e faz com que os nossos consumidores expressem o seu prazer pela
escrita.”
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Um Júri de Excelência
As histórias serão avaliadas por um painel de júri composto por figuras importantes da The Navigator
Company e por personalidades de referência do universo das viagens. A representar a marca temos
António Redondo e António Quirino Soares, membro da Comissão Executiva e Diretor de Marketing da
The Navigator Company, respetivamente, e Ricardo Ferreira, Gestor de Marca Global de Navigator.
Por outro lado, contamos também com a presença de Kristin Addis, autora do blog de viagens “Be My
Travel Muse”, de Dylan Lowe, fundador do website “My Travelling Editor” e do travel-writer profissional
Gonçalo Cadilhe.

Prémios
Das 2.161 participações submetidas, serão selecionados os 80 finalistas que terão a sua história publicada
num livro, juntamente com ilustrações inéditas. Posteriormente, no dia 1 de março, serão anunciados os
8 vencedores, que receberão vouchers de viagem no valor total de 10.000€, para que possam explorar
novos lugares e viver novas experiências.
O vencedor da categoria “Best Photo” será revelado no mesmo dia, e ganhará uma Máquina Fotográfica
Nikon D5600.

Sobre 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.
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Durante o ano de 2016, a The Navigator Company atingiu um novo máximo histórico de produção de
papel tendo como volume de negócios cerca de €1,6 mil milhões.
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, o quinto a
nível mundial, de pasta branqueada de eucalipto BEKP - Bleached Eucalyptus Kraft Pulp, e entrou no
mercado do tissue, onde espera alcançar uma posição de relevo no mercado europeu.
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
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Para mais informações contactar, por favor:
Lift Consulting +351 21 466 65 00
Joana Branquinho - joana.branquinho@lift.com.pt | +351 913 184 302

WWW.NAVIGATORAROUNDTHEWORLD.COM
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