Volkswagen Financial Services patrocina ação em
homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down
Segunda edição da Corrida e Caminhada pela Inclusão é
promovida pelo Instituto Olga Kos
São Paulo, 17 de março de 2016 – A Volkswagen Financial Services, maior
financeira de montadora do país, segundo ranking do Banco Central, patrocina,
por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, a segunda edição da Corrida
e Caminhada pela Inclusão, em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome
de Down.

Promovida pelo Instituto Olga Kos (IOK), a ação acontece neste domingo
(20/3), às 7h30, na Praça Charles Miller, Pacaembu - São Paulo, e contemplará
atletas profissionais e amadores. Serão três opções de percurso: corridas de
cinco ou dez quilômetros e caminhada de cinco quilômetros.
Os três primeiros colocados de cada modalidade ganharão um troféu. Todos os
participantes receberão um kit com sacola, squeeze, camiseta e chip de
quilometragem.

A Volkswagen Financial Services investe no Instituto desde 2012. Em 2015, a
instituição patrocinou 16 projetos ao todo, sendo três por meio da Lei Federal
de Incentivo ao Esporte. Para mais informações, acesse a página de
Patrocínios
da
Volkswagen
Financial
Services:
http://www.bancovw.com.br/br/home/institucional/patrocinio.html.
Sobre o Instituto Olga Kos
Fundada em 2007, a entidade é uma Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público (OSCIP) que atende crianças, jovens e adultos com
deficiência intelectual, particularmente Síndrome de Down, na cidade de São
Paulo. O principal objetivo é a inclusão social e cultural desse público, por meio
de projetos artísticos e esportivos.
_____________________________________________________________________________
A Volkswagen Financial Services é responsável pelas operações financeiras do Grupo
Volkswagen em todo o mundo. No Brasil, o conglomerado é constituído pelo Banco
Volkswagen, Consórcio Nacional Volkswagen e Volkswagen Corretora de Seguros. Fundada
em 1956, a empresa dispõe de uma gama de produtos para facilitar o acesso a veículos de
passeio, comerciais, caminhões e ônibus Volkswagen e MAN Latin America, automóveis Audi e
motocicletas Ducati. Entre os produtos oferecidos estão opções de Financiamento, Consórcio,
Seguro e Leasing Operacional/ Gestão de frotas. A Volkswagen Financial Services conta com
sete regionais distribuídas pelo Brasil. No total, atende mais de 700 concessionários das
marcas. A instituição possui uma base de mais de 900 mil clientes ativos no Brasil. Para
informações adicionais acesse: www.bancovw.com.br / www.facebook.com/vwfsbrasil/
twitter.com/vwfsbrasil
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