“Fore by Fore” da Infinity
A Infinity, fabricante de uma ampla e variada selecção de pneus conceituados, tem reforçado a
sua crescente reputação de elevada qualidade ao apoiar e patrocinar uma série de torneios de
golfe de prestígio a nível mundial.
O primeiro evento, o Achimota Masters Invitational, decorreu no Gana e gerou bastante interesse
local!
O Capitão e Presidente do Achimota Golf Club acolheu formalmente no campo Surender
Kandhari, Presidente da Infinity Tyres, e agradeceu-lhe pelo generoso patrocínio, bem como pela
oferta de adoptar o buraco catorze do campo de golfe.
O Sr. Kandhari garantiu um pacote de patrocínio de 5 anos para o campeonato e expressou a
sua satisfação pelo interesse local (inscreveram-se 89 homens e 22 senhoras), em particular da
parte dos jogadores mais jovens!
Os vencedores do evento do Gana deslocaram-se de avião para participar no Emirates Mixed
Amateur Open, também patrocinado pela Infinity.
Este evento decorreu no mundialmente famoso Emirates Golf Club, no Dubai, EAU, nos dias 23 e
24 de Outubro.
O Emirates Golf Club, votado como um dos campos de golfe do Top 100 fora dos EUA pelo Golf
Digest (Maio de 2009), é frequentado pelos melhores jogadores do mundo e é palco do Dubai
Desert Classic e do Dubai Ladies Masters, eventos que contam com a aprovação do PGA
European Tour.
O evento final decorreu na África do Sul, à beira do deserto do Kalahari.
A Infinity foi co-patrocinadora do Trentyre Kathu Golf Day anual.
Kathu situa-se na província do Cabo Setentrional, na África do Sul, e possui uma das cinco
maiores operações de mineração de minério de ferro a céu aberto do mundo. Recentemente,
foram introduzidos pneus de mineração Infinity nas severas condições da mina de Sishen.
Participaram, no total, 160 jogadores e o dia terminou com um tradicional “spit braai” para mais
de 200 convidados.
O vencedor do dia recebeu um conjunto de pneus para veículo ligeiro de passageiros Infinity High
Performance, que serão em breve lançados pela Infinity na África do Sul.
Harjeev Kandhari da Infinity Tyres (Europe) comentou: “O golfe é um desporto verdadeiramente
global. A Infinity Tyres tem todo o prazer de estar associada ao golfe em todo o mundo. Bemvindos ao Mundo Infinity!”
Para obter mais informações sobre a Infinity Tyres, visite o website www.infinity-tyres.com.

