Liga MEO Surf entra em 2021 com novos apoios
Ericeira Surf & Skate e Go Chill de mãos dadas com os melhores surfistas
nacionais
Cascais (25/03/2021) - A Liga MEO Surf, principal competição de surf em
Portugal e que define os campeões nacionais, prepara-se para iniciar a
temporada de 2021, de 9 a 11 de Abril, com o Allianz Ericeira Pro. E quando os
melhores surfistas nacionais entrarem na água dois novos parceiros irão marcar
presença em força para esta nova temporada: a Go Chill e a Ericeira Surf & Skate.
Bernardo Caupers, Marketing Manager, Mais Marcas do Grupo Nabeiro
“Vemos a associação de Go Chill ao Surf como algo natural, algo que está
intrínseco nos valores da marca e que partilha o mesmo mood que o Surf:
espontaneidade, liberdade e sempre muito chill! A marca já conta com três
embaixadores e esta ligação à Liga MEO Surf vem reforçar o posicionamento de
Go Chill junto de um público mais jovem e mais ligado ao ADN da marca. Estamos
muito entusiasmados para ver quem vai fazer as melhores manobras nas Go Chill
Expression Sessions!”
A Go Chill será responsável pelas manobras mais inovadoras por via de
patrocínio direto às Expression Sessions de todas as etapas com um prémio
global anual de 2.500€, complementando assim a aposta em vários top surfers e
embaixadores da marca, como são os casos de Vasco Ribeiro, Francisco Alves e
Jácome Correia.

Pedro Soeiro Dias, Diretor de Marketing Despomar
“É com grande satisfação que conseguimos voltar a estar presentes na Liga MEO
Surf. É e sempre foi uma competição de referência para nós e, apesar dos tempos
desafiantes, é importante continuar a reforçar o nosso apoio. É também nestas
alturas que as organizações devem ser corajosas e relevantes junto dos seus
segmentos, apoiando e investindo em quem promove o Surf.”
A Despomar associa-se assim à principal competição nacional com uma aposta
tripartida entre as marcas Ericeira Surf & Skate, Dakine e Nixon. No caso da
Ericeira Surf & Skate, o público será galardoado com um vale de compras de

200€ a atribuir ao 2º lugar em cada etapa do Fantasy Surfer
(fantasy.ansurfistas.com). Por sua vez, a Dakine aposta num posicionamento
mais de praia e próximo da competição, ficando a Nixon num plano mais
direcionado para a sustentabilidade com o programa Nixon H2OYeah.
A Liga MEO Surf 2021 é uma organização da Associação Nacional de Surfistas e
da Fire!, com o patrocínio do MEO, Allianz Seguros, Bom Petisco, Go Chill, Rip
Curl, Ericeira Surf & Skate, o parceiro de sustentabilidade Jerónimo Martins, o
apoio local da Câmara Municipal de Mafra, e o apoio técnico do Ericeira Surf
Clube e da Federação Portuguesa de Surf.
Mais informações em www.ansurfistas.com.

