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Assunto: Taça de Portugal PMS de Orientação em BTT
Exmos. Senhores,
A FPO e a empresa PMS Alumínios PVC vão colaborar nos próximos quatro anos ao nível da
vertente BTT.
O acordo passa por um apoio financeiro da empresa nessa vertente sendo que a FPO acordou
divulgar a PMS Alumínios PVC através de:
•

A TP de BTT passa a ter a designação de Taça de Portugal PMS de Orientação em BTT;

•

Divulgação do logo da empresa em: site da FPO, vários meios de divulgação das
diversas provas (site, redes sociais, mapas, cartazes, panfletos, etc.) – em anexo
segue logo que deve ser usado;

•

Lonas publicitarias, colocadas em sítios de boa visibilidade (passam a estar incluídas
no kit de organização de provas)

•

Frontal com o número a usar obrigatoriamente nas bicicletas em todas as provas da
TP de O-BTT e CN’s de O-BTT com referência à empresa, será distribuído um frontal
por atleta no início de cada época;

Parceiros * Partners

Sendo que nos dias de hoje não é fácil encontrar quem apoio este desporto deixamos o
agradecimento à PMS Alumínios PVC pela aposta que faz nesta vertente de BTT que espera
seja vantajosa para os dois e se possa perlongar no futuro.
Com os melhores cumprimentos,

O Presidente da FPO

António Amador
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