Equipe Lexus Sailing competirá na Rolex Ilhabela Sailing Week
•

A marca patrocina equipe de velejadores em circuito de regatas

A Lexus Brasil patrocina a equipe de vela Lexus Sailing Team durante 14
regatas oceânicas ao longo de 2013. A próxima competição será a Rolex
Ilhabela Sailing Week, que acontece entre os dias 6 e 13 de julho, em Ilhabela,
no evento que é considerado o maior encontro de velas no ano.
A 40ª edição da semana de vela de Ilhabela acontece no ano de estreia da
Lexus como patrocinadora de uma equipe de esporte náutico, reforçando a
identidade sofisticada da marca.
A equipe Lexus conta com 12 integrantes e também participa de provas
náuticas na Semana Brasileira de Vela, em Búzios; a Copa Suzuki de Vela, em
Ilhabela; a Regata Ilha de CARAS, em Angra dos Reis; a Regata Santos-Rio; o
Circuito de Vela do Rio de Janeiro e a Boat Race Nautical of Brazil, em Santos.
Os velejadores concorrem em embarcações de fibra de carbono de 46 peças,
na categoria ORC Internacional. Na etapa de Ilhabela, a Lexus Sailing
participará de regatas com percursos entre 7 e 55 milhas, durante toda a
semana de competição.
O patrocínio da Lexus Brasil ao Lexus Sailing Team é incentivado pela Lei de
Incentivo ao Esporte, do Ministério dos Esportes.
Mais informações sobre a Rolex Ilhabela Sailing Week no site
http://www.risw.com.br/2013/.
Temporada 2013
No ano de estreia da Lexus Sailing, a equipe de vela disputou seis regatas pelo
Brasil, conquistando o primeiro lugar em cinco delas:
Histórico
Etapa: Cidade de Santos
Posição: 1º Lugar
Etapa: Ilha de Caras
Posição: 4º Lugar
Etapa: 1ª Etapa Copa CIR
Posição: 1º Lugar

Etapa: 2ª Etapa Copa CIR
Posição: 1º Lugar
Etapa: Copa Jimny
Posição: 1º Lugar
Etapa: 3ª Etapa Copa CIR – Regata José Roberto Garcia
Posição: 1º Lugar
Para obter este press release, bem como todo o material de imprensa da
Lexus Brasil, como fotos e vídeos, acesse www.lexusimprensa.com.br
Desde sua estreia, em 1989, a Lexus conquistou sólida reputação por seus produtos de alta qualidade e pelo excelente
nível de atendimento oferecido aos seus clientes. A marca Lexus é líder em tecnologia híbrida no mercado de luxo,
oferecendo quatro modelos híbridos que oferecem o melhor em inovação tecnológica e luxo de alto padrão. Em seu
início, a Lexus oferecia dois modelos de veículos. Hoje, mais de 20 anos depois, a Lexus oferece em todo o mundo
diversas variações de 10 modelos de automóveis, desde o esportivo híbrido CT 200h até o supercarro LFA, com motor
V10.
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