NOTA DE IMPRENSA
7.º World All Styles Championship anima Caldas da Rainha em Abril de 2017
De 6 a 9 de de abril de 2017 o Mundial All Styles está de volta à cidade de Caldas da
Rainha.
Para esta 7.ª edição, a organização do World All Styles Championship (WAC) que em
2016 atraiu cerca de 5000 atletas de mais de 50 países, preparou um programa
ainda mais ambicioso, onde pretende trazer mais animação e mais pessoas à cidade.
Em crescimento contínuo desde a sua criação, em 2010, o WAC continua, em 2017,
a colocar Portugal na rota das melhores competições de Artes Marciais do mundo.
Diferentes culturas e geografias vão, assim, voltar a unir-se, na ExpOeste, em torno
de cerca de 550 categorias em que se disputam as artes marciais, celebrando o
desporto, a disciplina, o fairplay e o espírito de competição entre equipas e lutadores
de todo o mundo.
Para além da vertente desportiva, a 7.ª edição, a organização do World All Styles
Championship volta a apostar na Formação, com seminários orientados por alguns
dos melhores mestres das artes marciais no mundo.
Este ano o WAC conta com o apoio do QUEENS Fitness Club como patrocinador
oficial, um importante reconhecimento do trabalho de excelência que esta
competição tem levado a cabo na promoção das Artes Marciais em particular e do
desporto em geral.
O WAC conta ainda com o apoio da Cervejaria Camaroeiro Real; Café Taberna
Caravela; S.S.A.H Treinadores Pessoais de Bem-Estar e da Lavandaria Self-Service
Lavomatique.
Inscrições abertas para expositores e promotores
Com muitos atletas estrangeiros a fazerem-se acompanhar de familiares nesta
deslocação a Portugal, a Feira Internacional de Cultura e de Desporto, que se realiza
durante o WAC, é outra aposta ganha. Gastronomia, Folclore e artesanato são
apenas três das vertentes presentes no certame, onde lojas de desporto ou de
alimentos naturais também encontram um público especialmente receptivo. Esta é,
por isso, a oportunidade ideal para promover os seus produtos e serviços,
beneficiando da animação do WAC, das excelentes condições do ExpOeste e da
grande afluência de público nacional e estrangeiro.
As inscrições para expositores e promotores estão abertas através do e-mail
geral.feiraficd@gmail.com ou do 912404252.
Saiba mais em http://wac.world-allstyleschampionship.com e junte-se a este grande
evento.

