
Campionatul National de Karting DUNLOP drumul
spre performanţă continuă alături de Dunlop şi FRAS

Dunlop, unul din cei mai mari producători de anvelope din lume şi susţinător a
peste 75 de competiţii naţionale şi internaţionale peste tot în lume, este încântat să
reconfirme parteneriatul cu Federaţia Română de Automobilism Sportiv (FRAS)
pentru susţinerea Campionatului Naţional de Karting (CNK). Dunlop este partener
al FRAS încă din 2007, 2011 fiind al cincilea an de consolidare a unei frumoase
tradiţii în motorsportul românesc.

 Dunlop reconfirmă parteneriatul cu Federaţia Română de Automobilism Sportiv
pentru susţinerea CNK şi în sezonul 2012. Continuarea parteneriatului Dunlop-
FRAS înseamnă continuarea unei tradiţii de 5 ani care a dus la dezvoltarea acestui
sport la nivel naţional. Dunlop a fost de la început partenerul oficial al FRAS şi în
ceea ce priveşte kartingul, astfel încât campionatul a fost cunoscut, în cele două
sezoane de desfăşurare ale sale, sub denumirea oficială de Campionatul Naţional de
Karting Dunlop, titulatură care se va menţine şi în 2012.

„Suntem încântaţi să avem acest parteneriat cu Federaţia Română de Automobilism
Sportiv, parteneriat ce a devenit deja o tradiţie în motorsportul românesc. Dunlop
rămâne asociat valorilor performanţei în cursele de profil, beneficiul clienţilor săi
fiind tocmai experienţa de peste 120 de ani de victorii în motorsport tradusă acum
în tehnologii pentru anvelope de stradă. Cei 5 ani de parteneriat alături de FRAS
subliniază acest angajament al Dunlop faţă clienţii săi şi faţă de calitatea produselor
sale, fiind tradus prin: consecvenţă, loialitate şi performanţă,” a subliniat Alina
Mihăescu, Marketing&PR Manager pentru România şi Bulgaria al Goodyear
Dunlop Tires România.

„În dezvoltarea firească a parteneriatului cu FRAS, Dunlop a intrat chiar de la
începutul competiţiei ca susţinător al campionatului intern de karting, cunoscut
astăzi sub denumirea de ”Campionatul Naţional de Karting Dunlop”. Noua poziţie
a Dunlop în parteneriatul cu FRAS a fost şi este una extrem de măgulitoare,



circuitul şi mai ales exerciţiul şi pregătirea pentru performanţă şi viitor fiind
ingredientele succesului Dunlop peste tot în lume. Avem plăcerea să reconfirmăm
susţinerea oferită de Dunlop Federaţiei Române de Automobilism Sportiv în
organizarea viitoarelor ediţii ale acestui campionat”, a încheiat aceasta.

 În calitate de partener oficial al FRAS, Dunlop rămâne alături de această
organizaţie si in 2012 , promovând performanţa în motorsport şi va susţine exclusiv
competiţiile organizate de FRAS.


