El Club compta amb la major xarxa d’Autoescoles d’Espanya amb 121 centres
i ha format a 15.000 conductors el 2012

Álex Rins, nova imatge de les Autoescoles
del RACC
Barcelona, 4 de juliol de 2013.- Álex Rins, una de les futures promeses del
motociclisme que actualment corre en la categoria de Moto 3 al costat d’Àlex
Márquez, és la nova imatge de les Autoescoles RACC.
Álex Rins i el RACC, que compta amb la major xarxa d’Autoescoles d’Espanya i
que el 2012 va formar a 15.000 conductors, comparteixen valors propis de
l’esport com són el treball en equip, el compromís i l’esperit de superació.
La nova imatge de les Autoescoles RACC és més moderna, dinàmica, fresca i
remet al món del motor. El nou disseny, realitzat per la consultora de branding
SUMMA, inclou la repetició i inclinació del quadrat groc característic del logotip
del RACC i referencia les banderes de quadres automobilístiques. El nou
disseny s’aplicarà als diferents suports i mitjans de difusió de les autoescoles:
web (www.raccautoescuela.es), pàgina al facebook, vehicles, les mateixes
Autoescoles del RACC, fullets informatius, etc.

Nova imatge dels cotxes de las autoescoles RACC amb el pilot Álex Rins
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Nova imatge, nou concepte
La nova imatge de les Autoescoles RACC amb Álex Rins uneix els valors
esportius del Club i la joventut del pilot, que actualment s’està traient el carnet de
conduir amb el RACC. Aquest canvi coincideix amb la implantació de l’Autoescola
2.0 que ofereix als alumnes fer totes les gestions online: reserva i compra de les
classes, realitzar tests en línia i fins i tot canviar de professor.
El RACC i la formació dels conductors
El RACC compta amb la major xarxa d’autoescoles d’Espanya, amb 121 centres i
15.000 conductors formats el 2012. En l’àmbit de la formació avançada de
conductors, el RACC disposa de tres Escoles de Conducció Segura: a Madrid
(Moraleja de Enmedio), Barcelona (Circuit de Catalunya) i l’escola itinerant, que
es desplaça per tot Espanya. Per aquestes 3 escoles passen anualment gairebé
6.000 automobilistes que milloren la seva conducció amb tècniques de conducció
segura i de prevenció de riscos laborals. El RACC també imparteix cursos de
certificació professional (CAP) per a conductors de camió, autobús i autocar.
El RACC també és pioner a Espanya en el desenvolupament de cursos de
conducció eficient per a l’estalvi energètic i la disminució d’emissions
contaminants. Des de la implantació d’aquest tipus de cursos a Espanya el 2004,
el RACC ha format a més de 65.000 conductors en aquestes tècniques.
El RACC, amb un milió de socis, és l’automòbil club més gran d’Espanya, líder en
l'àmbit de la mobilitat. El RACC ofereix un ampli ventall de serveis en el camp de
l’assistència personal, mecànica, a la llar i sanitària d’urgència, i realitza més d’un
milió de serveis cada any. El RACC també desenvolupa la seva activitat en el
sector de les assegurances i els viatges.
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