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Samenvatting Bij de lancering van de Jaguar F-TYPE Coupé in Engeland werd bekend
gemaakt dat toptrainer José Mourinho ambassadeur van Jaguar wordt.
Dit brengt een bijzonder privilege met zich mee: Mourinho is een van de
eersten die een F-TYPE Coupé gaat rijden.

Details Bij de lancering van de Jaguar F-TYPE Coupé in Engeland werd bekend
gemaakt dat toptrainer José Mourinho ambassadeur van Jaguar wordt.
Dit brengt een bijzonder privilege met zich mee: Mourinho is een van de
eersten die een F-TYPE Coupé gaat rijden.

De Portugees José Mourinho behoort tot de meest succesvolle
voetbalcoaches ooit. Hij had grote clubs onder zijn hoede zoals Benfica, Porto,
Chelsea, Inter Milan en Real Madrid. Door zijn successen bij deze clubs wordt
hij ook wel betiteld als ‘The Special One’. De terugkeer van Mourinho bij
Chelsea is een belangrijke factor in zijn zojuist verworven Jaguar
ambassadeurschap. Naast de temperamentvolle instelling van de coach speelt
ook zijn uitgesproken visie op voetbal een belangrijke rol. Zijn stijlkenmerken:
geraffineerd, intelligent, smaakvol en soms op het randje. Hierdoor past hij
helemaal bij het merk met de marketingcampagne #GoodToBeBad,
www.GoodToBeBad.nl

De Jaguar F-TYPE Coupé komt eind mei in Nederland op de markt, hij is ook
beschikbaar voor mensen die niet werkzaam zijn in de voetbalsport. De
prijslijst vermeldt bedragen vanaf € 85.900. 
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Onze merken kenmerken zich door een lange historie van innovatie en
design. Jaguar maakte zijn debuut in 1935 en Land Rover werd
geïntroduceerd in 1948.

Vanaf hun introductie zijn onze merken altijd toonaangevend geweest op het
gebied van technische innovatie in alle disciplines van personenauto- en
4x4-ontwikkeling. Met onze revolutionaire technologieën, prestaties en
vakmanschap hebben wij steeds opnieuw grenzen verlegd in de auto-
industrie. Onze inspanningen hebben geleid tot enkele van de meest
iconische modellen die ooit op de weg zijn verschenen.
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