INTER DE LIMEIRA E SHOPPING NAÇÕES SE ÚNEM NOS 32 ANOS DO
TÍTULO PAULISTA

O Shopping Nações é o mais novo patrocinador das ações em comemoração
aos 32 anos da conquista do Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. O time
preparou uma surpresa para os torcedores para relembrar a conquista histórica
de 1986 e o Nações fará parte dessa história.
A Inter lançará uma camisa oficial alusiva ao aniversário deste que foi o maior
título da história centenária do time. Ela foi dividida em pequenos quadradinhos
nos quais os torcedores poderão ter os rostos estampados para mostrar o amor
pelo Leão. O Shopping Nações terá a marca exposta nas duas mangas do
uniforme.
De acordo com Luciana Bragante Nasr, administradora do Shopping Nações, o
patrocínio é uma forma de enaltecer um dos símbolos de Limeira. “A Inter é um
patrimônio da cidade e faz parte dos objetivos do Nações valorizar Limeira e sua
história. Queremos devolver para a cidade todo o carinho que recebemos desde
que chegamos”, destaca Luciana.
A Inter irá eternizar esse modelo de camisa. Exemplares serão fixados no hall
do renascimento e também no memorial localizado do Estádio Major José Levy
Sobrinho, o Limeirão. Além disso, os jogadores usarão a camisa comemorativa
em uma partida oficial pela Copa Paulista.
Para adquirir espaço na camisa, o torcedor precisar entregar, na loja Leão Mania,
localizada no Limeirão, uma foto no tamanho 5 cm x 5 cm, em alta resolução. É
necessário entregar a foto pessoalmente, pois o envio por e-mail pode reduzir a
qualidade.
Valores
A camisa foi dividida em quatro partes. Na frente, a parte de cima, a mais nobre
da camisa, cada espaço custa R$ 500,00. Já na parte inferior, o valor é de R$
350,00. Na parte superior das costas, o valor é de R$ 250,00 e na inferior o
investimento é de R$ 200,00.
O torcedor que adquirir espaço na camisa, seja com foto própria ou a de alguém
que quiser homenagear, terá direito a receber uma peça para guardar de
recordação.

