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A marca Navigator lança agora a melhor campanha promocional da sua história com o prémio mais apelativo 
de todos: o iPhone X.

A marca de papel de escritório premium mais vendida do mundo leva a campanha a todos os países onde  
os produtos Navigator são vendidos, campanha essa que vai decorrer de 1 de Janeiro a 30 de Junho de 2018.
Para ganhar este fantástico prémio, os consumidores só têm de comprar uma resma de papel Navigator  
e usar o código impresso na parte de trás no website www.navigator-paper.com. Este passo vai permitir  
que os participantes saibam imediatamente se estão entre os 200 felizes vencedores.

“Durante o desenvolvimento da campanha, a ideia principal foi reforçar a perceção que os consumidores 
têm do Navigator como sendo uma marca em constante evolução e inovação. Estas características únicas 
desempenham um papel importante no sucesso do Navigator e ajudam a transformá-lo na marca premium 
mais reconhecida do seu segmento. É por esse motivo que escolhemos o iPhone X como prémio: é o 
smartphone mais evoluído do mercado.” afirmou Ricardo Ferreira, gestor de marca global do Navigator.

Esta campanha vai ser lançada em simultâneo em todos os mercados onde a marca é vendida. Ou seja, nos 
cinco continentes. Este evento vai aumentar a perceção global da marca e, mais importante, vai recompensar 
todos os consumidores de papel Navigator pela sua lealdade.

O Navigator está acostumado a surpreender os seus clientes com ótimos prémios. Na verdade, a marca  
tem-lo feito desde 2004, sempre com elevados níveis de participação por parte dos consumidores.  
A campanha do ano passado contou com 333 Apple Watch e atraiu mais de 600 000 participações oriundas 
de mais de 175 000 jogadores em mais de 110 países.

A melhor promoção Navigator  
de sempre: 200 Apple iPhone® X
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De forma a aproximar esta campanha exclusiva dos seus clientes, o Navigator vai ter uma resma promocional 
especial e também vai aumentar a comunicação através das páginas da marca nas redes sociais. O Navigator 
planeia ativar as suas bases de dados de consumidor final através de e-mail marketing, publicidade online e 
offline, e relações públicas, juntamente com um website e um vídeo específicos da promoção.

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.
 
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.
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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.
 
No âmbito da sua estratégia de expansão, a The Navigator Company adquiriu uma fábrica de papel tissue,  
está a desenvolver um importante projeto de investimento florestal verticalmente integrado em Moçambique, 
bem como uma fábrica de pellets nos EUA.

Para mais informações contactar, por favor:
Lift Consulting  +351 21 466 65 00 
Joana Branquinho 
joana.branquinho@lift.com.pt | +351 91 318 43 02

thenavigatorcompany.com
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