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Casio Renova Parceria com a equipa Infiniti Red Bull Racing F1TM  

 

 

                   Daniel Ricciardo   Sebastian Vettel 

 

TÓQUIO, 24 de Janeiro, 2014 — A Casio Computer Co., Ltd., acaba de anunciar a renovação do 

contrato com a Infiniti Red Bull Racing, a equipa Campeã Mundial de Fórmula Um
TM

 em 2013, 

mantendo-se como Parceiro Oficial da equipa para as épocas de 2014 e 2015. A equipa será 

patrocinada, concretamente, pela EDIFICE, a marca de relógios analógicos masculinos da Casio. 

 

A Infiniti Red Bull Racing não tem, apenas, uma imagem jovem e energética como segue uma 

estratégia inteligente que passa por apostar no desenvolvimento tecnológico capaz de tornar os 

seus carros de corrida nos mais rápidos do mundo. A Casio acredita que estas qualidades fazem 

da marca EDIFICE o parceiro perfeito para a equipa, parceria esta que se mantém desde 2009. 

 

A EDIFICE será a marca dos relógios oficiais da equipa para as épocas 2014 e 2015, e o logótipo 

da Casio vai continuar a aparecer nos fatos de corrida vestidos pelos dois pilotos, assim como 

nos uniformes dos mecânicos. O logótipo estará, ainda, visível nos carros de corrida da equipa. 

 

Hiroshi Nakamura, Senior Managing Director e Senior General Manager para a Divisão de Global 

Marketing da Casio Computer Co. Ltd., afirma que “esta parceria com a Infiniti Red Bull Racing, 

Campeã Mundial por quatro anos, tem sido muito eficaz para a promoção internacional da marca 

EDIFICE.” 

 

O Responsável pela Infiniti Red Bull Racing, Christian Horner, também comentou: “É com orgulho 

que anunciamos a continuação da nossa relação com a Casio, um dos nossos parceiros de longa 

data, que se juntou à equipa em 2009. Desde então que temos vindo a construir uma aliança 

forte, graças ao nosso conhecimento sobre o ambiente em que operamos. Precisão, atenção ao 

detalhe e confiança são os valores chave na Fórmula Um, para a Infiniti Red Bull Racing e para a 

Casio. Estamos satisfeitos por ver esta parceria continuar até 2015.” 
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Para além da utilização de imagens da equipa nas campanhas da EDIFICE, a Casio prevê lançar 

modelos especiais de relógios em colaboração com a Infiniti Red Bull Racing. Estas atividades de 

marketing têm como objetivo fortalecer, ainda mais, a visibilidade da marca EDIFICE. 

 

 

Infiniti Red Bull Racing 

A Infiniti Red Bull Racing compete no Campeonato de Fórmula Um™ desde 2005. Ao ter vencido 

o Campeonato Mundial nos últimos quatro anos, a Infiniti Red Bull Racing demonstrou a sua 

capacidade e resultados de primeira classe. Com a aquisição de um novo piloto, Daniel Ricciardo, 

a equipa prepara-se para ir, ainda mais longe. 

 

EDIFICE 

Regendo-se pela filosofia de “Velocidade e Inteligência”, a EDIFICE é a marca de relógios 

analógicos, de metal, que evoca a velocidade com o movimento das mãos e um design distinto. 

Ao usar a tecnologia Casio, estes relógios incorporam uma gama completa de funções de 

medição. Os relógios EDIFICE, incluindo o modelo EQW-A1200 lançado no ano passado, 

tornaram-se populares entre os homens adeptos de um estilo mais desportivo. 
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