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DISCOVERY DESAFIA DESPORTISTAS
A IR MAIS LONGE.
Entre setembro e dezembro de 2017, participantes de mais de 25 países
Europeus vão andar, correr e pedalar para ganharem uma viagem a um dos
países mais amigos do ambiente: Costa Rica; entre outros prémios incríveis.
Discovery lança a competição Discovery Go The Extra Mile (GoXM), um desaﬁo ao ar livre que encoraja os
participantes a percorrer o quilómetro extra por um estilo de vida saudável e pela proteção do ambiente.
A marca de papel de escritório eco-eﬁciente convida amantes do desporto a formar uma equipa de 3 a 8
elementos, que deve acumular o máximo de pontos possível, seja a caminhar, a correr ou a andar de
bicicleta no exterior.
Para participar no Discovery Go The Extra Mile, os atletas apenas terão de fazer download da App GoXM,
disponível para iOS e Android nas principais App Stores, completar o registo, criar ou juntar-se a uma
equipa e começar a acumular pontos, enquanto cuidam da sua forma física. No ﬁnal, cada membro da
equipa que em média acumular mais pontos vence o grande prémio Europeu: uma viagem a Costa Rica!
A nível regional, todos os membros da primeira e da segunda melhor equipas receberão sport watches
Tom Tom Cardio 3 e vouchers de 150€ em lojas de desporto, respetivamente. Para além destes magníﬁcos
prémios, Discovery irá plantar uma árvore por cada 100 quilómetros percorridos na Europa, contribuindo
para a ﬁxação de dióxido de carbono e libertação de oxigénio que todos precisamos. A competição
decorre de 1 de setembro a 31 de dezembro de 2017, em mais de 25 países Europeus, divididos em sete
regiões. Este desaﬁo incrível permite criar um grande envolvimento entre a marca e os seus consumidores, chegando até estes de uma forma mais pessoal e emotiva, convidando as pessoas
a experienciarem os valores da marca.
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Go Further. Go Greener.
O desaﬁo GoXM enquadra-se no novo posicionamento da marca Discovery, traduzido na assinatura
“Go Further, Go Greener”. Inspirada no deporto, esta expressão revela as principais vantagens desta
marca líder no seu segmento: a capacidade de melhorar a performance nos negócios e proteger o planeta,
em simultâneo.
Discovery é a fusão perfeita entre sustentabilidade e desempenho. Produzido a partir de ﬁbras de
Eucalyptus globulus, a baixa gramagem do seu papel permite uma utilização mais eﬁciente de recursos
naturais e permite aos consumidores poupanças reais nos consumos, garantindo um desempenho acima
da média. Em suma, é o parceiro ideal para ajudar qualquer negócio a ir mais longe e a ser mais amigo
do ambiente.
De acordo com o mais recente estudo da Opticom: “Brand Equity Tracking Survey”, os consumidores
assumem uma relação de lealdade muito forte com a marca.

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 Kra_ Pulp, e entrou no
mercado do tissue, onde espera alcançar uma posição de relevo no mercado europeu..
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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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