Triumph fecha parceria com
piloto Dudu Costa Neto
O piloto de motovelocidade Dudu Costa Neto estreia 2017 a bordo da superesportiva
Triumph Daytona 675R. Com apoio da fabricante inglesa, Dudu vai disputar, entre abril
e dezembro, as oito etapas do Superbike Brasil, o maior campeonato de
motovelocidade das Américas e um dos cinco maiores do mundo.
Consagrado piloto de motovelocidade, Dudu atua há 18 anos como profissional, tendo
disputado diversas categorias no mundo da motovelocidade. Ele já foi campeão
Paulista, vice-campeão Brasileiro, campeão do Moto 1000GP, vice-campeão do Mobil
Pirelli Superbikes e vice-campeão das 500 milhas Brasil. Ele também já atuou, com
sucesso, como consultor para outros fabricantes de motocicletas, acessórios e pneus.
“Estamos muito satisfeitos com esta nova parceria. Ter um piloto de prestígio
associado à nossa marca e aos nossos produtos premium reforça ainda mais a
qualidade e segurança das motocicletas Triumph. Este apoio ao Dudu no Superbike faz
parte do conjunto de ações diferenciadas que planejamos para 2017 para promover a
marca em seu quinto aniversário no Brasil”, afirma Gislaine Matano, gerente de
Marketing da Triumph Motorcycles Brazil.
Além de utilizar a Daytona 675R no Superbike Brasil, Dudu será parceiro da Triumph ao
longo deste ano em diversas ações de marketing e relacionamento com o público da
marca. Ele vai realizar, por exemplo, palestras motivacionais nas concessionárias e
também em eventos especiais, como a TRX Days, lançado no ano passado.
Especializado em velocidade, Dudu terá com foco principal em suas apresentações o
mote “Lugar de acelerar é na pista”, fortalecendo o conceito de que a condução da
motocicleta deve sempre ser prazerosa e consciente, com a segurança em primeiro
lugar. A presença de Dudu também será inserida dentro do calendário de ações do
programa Triumph Riding Experience (TRX) em São Paulo (SP).
"O Dudu é um piloto com muito conteúdo e cheio de boas histórias que poderá
contribuir para aumentar a experiência dos nossos clientes com a marca Triumph,
além de passar muitas informações e dicas úteis paras o dia a dia com a moto. Trazer o
lado da competição para a realidade dos motociclistas é sempre muito interessante”,
explica Pablo Berardi, coordenador do TRX.
SOBRE A TRIUMPH DAYTONA 675R
A Triumph Daytona 675R, foi lançada no mercado brasileiro em junho de 2013 e,
desde então, acumula diversos prêmios no País – como “Melhor Esportiva até 1.000
cc” do concurso “Guidão de Ouro”, da revista Moto Action, nos anos de 2015 e 2016;

“Melhor Sport” no concurso “Moto do Ano” da revista Duas Rodas, em 2014; e
“Melhor Esportiva” do “Prêmio Imprensa Automotiva”, da Associação Brasileira da
Imprensa Automotiva (Abiauto), em 2013.
Referência absoluta no segmento desde o seu lançamento, a Daytona 675R definiu
novos padrões para as superesportivas, passando rapidamente a ser reconhecida
como a moto mais rápida na pista e a melhor para andar na estrada, além de contar
com características que lhe conferem personalidade própria, ao contrário de outras
esportivas do mercado. Nas pistas pelo mundo, a Daytona já ganhou centenas de
corridas e muitos títulos, ao mesmo tempo que seduz os admiradores com seu som
diferenciado típico de um propulsor com três cilindros e um comportamento de
mundo real na estrada. Seu motor tem 675 cc e 128 cv de potência.
SOBRE A TRIUMPH
A Triumph Motorcycles Brazil é a 10ª subsidiária da empresa pelo mundo e conta com
sede em São Paulo (SP) e fábrica em Manaus. A marca conta com 16 concessionárias
nas cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos
(SP), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro
(RJ), Goiânia (GO), Florianópolis (SC), João Pessoa (PB), Londrina (PR) e Recife (PE).
Fundada em 1902, a Triumph Motorcycles é uma empresa global, atuando
diretamente em 12 países, por meio de suas filiais, e indiretamente em mais 57
mercados, através de distribuidores independentes. A Triumph é a maior fabricante
britânica de motos e a marca que mais cresce no segmento acima de 500 cc nos países
nos quais está presente. O faturamento mundial da empresa gira em torno de R$ 1,6
bilhão e suas vendas no varejo superam as 56.000 unidades anuais. No mundo todo, a
Triumph possui cerca de 750 concessionárias e perto de 2.000 funcionários.
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