
El vencedor de les Crèdit Andorrà GSeries 2019 
guanyarà un rellotge BRM Chronographes

Les Crèdit Andorrà GSeries han comptat en aquesta temporada 2019 amb alguns nous partners, entre els quals es troba la 
marca francesa de rellotges artesans, BRM Chronographes.

L’acord aconseguit inclou visibilitat de BRM en el circuit i en els vehicles que participen en el campionat i, entre les contrapar-
tides, BRM aporta els trofeus exclusius per als guanyadors absoluts de cadascuna de les cinc categories participants (GS, 
GS2, 2RM, CarCross i SideBySide).

A més, el guanyador de la categoria GS serà premiat amb un rellotge únic de la marca BRM amb el logotip del Campionat 
gravat en ell. Es tracta d’un rellotge amb clara inspiració racing, que sens dubte reflecteix perfectament els valors del Circuit 
Andorra - Pas de la Casa i les Crèdit Andorrà GSeries. El rellotge es lliurarà a final de temporada, en els podiums absoluts 
del Campionat.

Jeremy Richards, responsable de BRM Spain: “És un gran plaer per a BRM poder comptar aquest any amb el Circuit 
Andorra i el campionat GSeries, com a nous partners. És un circuit fantàstic sobre gel, que permet als pilots experts 
i novells poder gaudir de la vida i de la seva passió al 100%, sobre dues o quatre rodes.”

Alex Bercianos, director de Circuit Andorra: “Per al Circuit Andorra és un luxe comptar amb BRM com partner anual. Es 
tracta d’una marca els valors de la qual evoquen luxe, autenticitat i caràcter Racing. Sens dubte aporten una imatge 
excel·lent al circuit i estem encantats amb el rellotge que han fabricat exclusivament per a nosaltres. El guanyador de 
les Crèdit Andorrà GSeries es portarà a casa un rellotge espectacular i un record inesborrable”.

Sobre BRM Chronographes: 

La marca BRM (Bernard Richards Manufacture) va néixer a França en 2003 i la seva particularitat és el fet que cada persona 
pot configurar les peces i crear rellotges únics. Cada client tria el model, els materials, el color, els acabats i crea el rellotge 
que millor s’emmotlla a la seva personalitat. Perquè cada client és únic, BRM ofereix en el seu web un dissenyador amb una 
possibilitat de configuració sobre els models, de més de 12.000 opcions.

La construcció modular que han desenvolupat està directament inspirada en el món dels vehicles de luxe. BRM només produ-
eix 200 rellotges cada mes i no preveu fabricar els seus rellotges en sèrie, mantenint així la seva autenticitat i el seu caràcter 
únic.

BRM és patrocinador de prestigiosos circuits com Spa Francorchamps, Nurburgring o Silverstone. I també, des de l’any 
passat, són partners d’un nom mític en l’esport automobilístic com és la signatura Martini Racing.

Para más información: http://www.brm-manufacture.com.


