E os vencedores são…
Prezado parceiro,
Como você sabe, chegamos ao fim do nosso concurso "SAP Partner LAC Extreme Sailing Series
Contest".
Agradecemos a todos que se inscreveram. Foram mais de 38 indicações vindas de 25 parceiros,
nessa região.
Analisamos todas as indicações e encontramos em cada uma delas uma grande história. Por causa
disso, decidimos aumentar o número de premiados: de 3 para 4 vencedores!
Baseados nas histórias de maior destaque sob todos os aspectos que avaliamos – a saber:
inovação, interesse humano, benefício percebido e transformação para o negócio do cliente –,
temos o prazer de anunciar os vencedores por categoria, que terão a oportunidade de participar
do evento Extreme Sailing Series, no Rio de Janeiro, Brasil:
(1) SAP Business All-in-One:
Cliente: Celistics – André Reis
Parceiro: Sonda IT Brasil – Vanderlei Schiavo
País: Brasil
(2) SAP BusinessOne:
Cliente: LC Peru (LC Busre) – Jose Yovera
Parceiro: SYPSOFT – Grimaldo del Solar
País: Peru
Cliente: GK Corporativo – Eric Cobos
Parceiro: Bexap – Marimar Aranda
País: México
(3) Categoria de mercado: Mobilidade, Analítica, Banco de dados & Tecnologia, LoB, Cloud e SAP
HANA:
Cliente: Pfizer – Eduardo Sanez
Parceiro: Noux – Esteban Burbano de Lara
País: Equador
Parabéns a todos os vencedores! Temos certeza de que vocês aproveitarão bastante a experiência
ao lado de Jim Hagemann Snabe, SAP Co-CEO, entre outros executivos, parceiros e clientes da
SAP. Em breve entraremos em contato para entregar seus prêmios!
Obrigado a todos pela excelente resposta e participação!
Cordialmente,
Chris Powell
VP de Marketing
SAP América Latina & Caribe

Emilio Mariño
VP Ecossistema & Canais
SAP América Latina & Caribe

Extreme Sailing Series
Os vencedores ganharão:
 Viagem e hotel para duas pessoas (o vencedor e um convidado) para o Rio de Janeiro;
 Ingressos para o Extreme Sailing Series Act 8;
 Os vencedores de cada categoria receberão dois ingressos para serem dados ao parceiro
que inscreveu a história vencedora e mais dois para o cliente retratado nessa história;
 A viagem consistirá em 4 dias e 3 noites para proveito total da experiência.

Sobre o Extreme Sailing Series (ESS)
• O ESS é a nova marca esportiva – reunindo confiabilidade e rápido crescimento – que está
movimentando a América, a Europa, a Ásia e o Oriente Médio. A série traz uma inovadora e
estimulante marca esportiva que não tem paralelo em valores e público no iatismo tradicional
http://www.extremesailingseries.com;
• A SAP anunciou o patrocínio master com o novo SAP Extreme Sailing Team. A equipe é chefiada
por Danes Jes Gram-Hansen e Rasmus Køstner, que possuem experiência na America’s Cup e na
Volvo Ocean Race, além de grande número de vitórias em campeonatos europeus e mundiais;
www.sapextremesailing.com / Twitter: @SAPExtremeSail / Facebook: SAP Extreme Sailing Team.
Mais informações, contatar Liliana Hurtado liliana.hurtado@sap.com

