Empresas Rodobens reforçam a 23ª edição
do Rio Preto Country Bulls
Evento terá shows com apoio do grupo e montarias, além de exposição de
veículos da montadora Mercedes-Benz e informações sobre projetos da
incorporadora RNI
No ano em que completa 70 anos, as Empresas Rodobens prometem tornar
ainda mais animada a 23ª edição do Rio Preto Country Bulls – o principal rodeio
do Noroeste paulista e o terceiro mais relevante do país. Em parceria com a
incorporadora RNI, o grupo apoiará um espetáculo de música e fogos de artifício
na principal arena do evento, que receberá provas de montaria e shows de
artistas consagrados como Mc Kevinho, Matheus & Kauan, Gusttavo Lima, Jorge
& Matheus e Zé Neto & Cristiano no Recinto de Exposições de Rio Preto.
A apresentação artística contará com os caminhões Actros 2651, Accelo 815,
Accelo 1016 e Sprinter, da Mercedes-Benz, que também estarão em exposição
no estande da Rodobens, uma das patrocinadoras do evento. No espaço,
localizado próximo à entrada dos camarotes, ainda será possível ver de perto os
automóveis GLC 250 COUPÉ, GLA 200 ADVANCE e C 180 FF EXCLUSIVE, da
mesma montadora de veículos.
“A companhia compreende a importância do patrocínio para a realização deste
evento, que estimula o entretenimento e turismo da cidade. Estamos presentes
nos segmentos automotivos, financeiro e imobiliário e enxergarmos a
oportunidade de apresentar todo o nosso portfólio de produtos e serviços aos
visitantes, reforçando o nosso relacionamento e a força da nossa marca”, diz
Francisco Coutinho, Superintendente de Marketing & Clientes da Rodobens
A incorporadora RNI, uma empresa Rodobens, também estará presente no
estande, compartilhando informações sobre seus novos empreendimentos
residenciais em São José do Rio Preto: o lançamento Green Life São Marcos,
com benefícios do programa Minha Casa Minha Vida, o condomínio de médio
alto padrão Green Home, localizado na zona sul da cidade, e casas do
loteamento Jardim dos Buritis, na zona norte.
De acordo com Henrique Cerqueira, gerente nacional de vendas e marketing da
RNI, a participação da companhia em mais uma edição do rodeio representa,
acima de tudo, a valorização da cultura do agronegócio na região de São José
do Rio Preto. “Esse é um setor fundamental para a economia local e impulsiona
o desenvolvimento das cidades que a RNI ajuda a construir”, diz Cerqueira.
Mais informações sobre o Rio Preto Country Bulls podem ser encontradas no
site oficial do evento: http://www.countrybulls.com.br/

23º edição do Rio Preto Country Bulls
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Sobre a Rodobens
Com sete unidades comerciais no segmento financeiro e de varejo automotivo – Banco,
Consórcio, Corretora de Seguros, Leasing & Locação, Automóveis, Veículos Comerciais
e Seminovos – a Rodobens é uma empresa de São José do Rio Preto (SP), com atuação
nacional e faturamento anual de R$ 3,8 bilhões.
Sobre a RNI
Fundada em São José do Rio Preto há mais de 27 anos, a construtora e incorporadora
tem 177 empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12
estados brasileiros. Com capital aberto desde 2007, lançou mais de 67 mil unidades,
somando 6,5 milhões de m² construídos, e faz parte das Empresas Rodobens, um dos
maiores grupos empresariais do país. www.rni.com.br.
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