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Press Release - 23 de outubro 2017

Navigator prepara-se para dar a
“Volta ao mundo em 80 Páginas”
pela terceira vez
A marca de papel de escritório premium mais vendida em todo o mundo
desafia cada um de nós a contar uma história de viagem e a ganhar €10.000
em vouchers, no total.
A Navigator continua a alimentar os sonhos dos amantes de viagens nas várias latitudes do globo com
o lançamento da terceira edição do Around the World in 80 Pages – Global Writing Contest. Uma vez
mais, a mais inspiradora das marcas de papel desafia o viajante que há em cada um de nós a transformar
as suas aventuras de viagem numa história apaixonante e a ganhar a próxima viagem. Motivos não
faltam: há €10.000 em vouchers de viagem para oferecer, assim como uma fantástica câmara digital para
o autor da melhor foto. Para além disso, os autores das 80 melhores histórias verão as suas criações e
memórias publicadas num livro de viagens. O prazo limite para participar é o dia 31 de dezembro de 2017.
Desde que foi lançado, há dois anos, o concurso Navigator Around the World in 80 Pages já envolveu mais
de 1800 pessoas de cinco continentes e reuniu fantásticas histórias de viagem vividas um pouco por
todo o mundo – 1350 histórias só na segunda edição, provenientes de mais de 65 países. “Viajar é
também uma forma de crescer como pessoa. E, mais uma vez, a marca Navigator assume aqui o papel do
catalisador que reúne todas estas aprendizagens, promovendo a troca de experiências”, comenta
Ricardo Ferreira, gestor de marca global da Navigator.
Ana Torres, de Portugal, e Hannah Logan, do Canadá, foram as grandes vencedoras da primeira e segunda
edições do concurso Navigator Around the World in 80 Pages – Global Writing Contest. Conquistar o
primeiro lugar permitiu a Hannah Logan explorar a zona oeste do Canadá quando se comemoram os 150
anos do país. Mas a viagem mais empolgante que planeou com o seu voucher foi a do Egipto: “O Egipto foi
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uma viagem de sonho para mim e para o meu irmão e o voucher tornou-a possível para ambos”. Hannah
Logan é uma daquelas pessoas para quem não há viagem sem caneta e papel: “Há um sentimento de
realização quando pomos as nossas aventuras no papel - e num livro que fica disponível na prateleira para voltar a ler e recordar anos mais tarde”, conta Hannah Logan.

Como participar?
Habilitar-se a ganhar a próxima viagem é tão simples quanto isto: os participantes devem registar-se
em navigatoraroundtheworld.com e carregar o texto – em inglês e com 2500 carateres no máximo –,
assim como até três fotos que ilustrem a história. Depois, um júri composto por representantes
Navigator e bloggers de viagem internacionais irá eleger os vencedores, de entre uma lista de 80
histórias pré-selecionadas anteriormente. Os vencedores serão revelados no início de março de 2018.

Prémios fantásticos
1º prémio - €2.500 em vouchers de viagem
2º prémio - €1.500 em vouchers de viagem
3º - 8º prémios - €1.000 em vouchers de viagem
Melhor foto – Câmara digital Nikon D5500
80 melhores histórias – Publicação num livro de viagem

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, líder mundial no melhoramento genético do Eucalyptus globulus. 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.
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
Raquel Campos - raquel.campos@lift.com.pt | +35191 865 49 31

WWW.NAVIGATORAROUNDTHEWORLD.COM

NAVIGATOR
GLOBAL
WRITING CONTEST
GLOBAL WRITING CONTEST

