A Taça EPTV de
Futsal é retorno
e visibilidade
qualificada
dentro e fora
das quadras!
RIBEIRÃO

SOMOS EP – EMPRESAS PIONEIRAS
Soluções integradas de comunicação para sua marca

Usamos o poder e a
estratégia de nossos
veículos, para

proporcionar força e
Empresas Pioneiras é um grupo com mais de 40 anos de história, que
começou com a EPTV - Afiliada Rede Globo e, hoje, soma diversas empresas
que oferecem uma multiplataforma de comunicação nas regiões mais
importantes e economicamente relevantes do país: Campinas, Ribeirão Preto,
São Carlos e Sul de Minas.
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TAÇA EPTV DE FUTSAL RIBEIRÃO

13/julho a
19/setembro

Paixão dos organizadores pelo futsal, garra dos
competidores e vibração da torcida.
Combinação perfeita que faz da Taça EPTV de Futsal
sucesso há mais de 35 anos.
O grande público lota os ginásios das cidades de toda a
região para assistir, torcer e conferir os grandes lances. Os
ginásios da região ficam repletos de bons jogadores e
novos talentos do futsal.

O campeonato que tem a bola rolando em quase três meses de disputas,
percorrendo todas as cidades de cobertura da EPTV Ribeirão é uma
oportunidade única, feita de grandes lances para os patrocinadores.

Em 2020
chega em sua
36ª Edição

Mais de
60 cidades
participantes

EM 2019

O EVENTO
ETAPAS DO CAMPEONATO
- Congresso Técnico com sorteio das chaves
- Solenidade de abertura com desfile das
delegações
- Período de jogos: Eliminatórias / Semifinal /
Disputa de 3º e 4º lugares

- Final com transmissão ao vivo (*): a EPTV transmite
o evento para um público de mais de 2,5 milhões
de telespectadores, nos 66 municípios da
cobertura EPTV Ribeirão.

- 120 jogos
- 726 gols
- Mais de 20 matérias
jornalísticas

CALENDÁRIO 2020
Desde o congresso técnico,
passando pelos dias de
jogos até a disputa da final
com transmissão ao vivo, a
marca de nossos parceiros
tem uma ampla exposição

durante o evento, cross
mídia com internet e rádio,
como também nos materiais
promocionais e

propriedades de arena, nas
cidades por onde
acontecem os jogos.

Período de inscrições

De 27/jan a 01/mar

Congresso técnico

06/março

Abertura

14/março

Jogos (segundas e quintas)

De 13/jul a 03/set

Semifinal

10/setembro

3º E 4º lugares

14/setembro

Final com transmissão ao vivo(*) 19/setembro

HÁBITOS DE CONSUMO E PERFIL

D o s t e l e s p e c t a d o r e s d a E P T V R I B E I R Ã O, n o s ú l t i m o s 3 0 d i a s :

CLASSE SOCIAL (%)

SEXO (%)

65%
Confiam na TV para se
manterem informados

DE
6%

45%

AB
45%
C
49%

praticam esportes ou
exercícios pelo menos
uma vez por semana

49

51

FAIXA ETÁRIA (%)

57%
Pensam que as marcas
conhecidas são melhores

77%
pagaria qualquer preço
para cuidar da saúde

25
15

17

10

12-17

Fonte: Kantar Ibope Media – TGIndex – Abril 2019 – Ribeirão Preto (557.000 pessoas)
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HÁBITOS DE CONSUMO E PERFIL
Dos ouvintes de Rádio, nos últimos 30 dias

CLASSE SOCIAL (%)

SEXO (%)

86%
Confiam na rádio

40%
Acreditam que a
publicidade influência nas
decisões de compra

23%

DE
8%

AB
44%

praticam esportes ou
exercícios pelo menos
uma vez por semana

C
48%

49

51

75%

FAIXA ETÁRIA (%)

Pagariam qualquer preço
pela saúde

27

31

21

57%
Pensam que as marcas
conhecidas são melhores

74%

13
8

Possuem algum time

de futebol preferido

Fonte: Kantar Ibope Media – TGIndex – Abril 2019 – Ribeirão Preto (557.000 pessoas)
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HÁBITOS DE CONSUMO E PERFIL
Das pessoas que acessam internet em Ribeirão Preto, nos últimos 30 dias:

CLASSE SOCIAL (%)

SEXO (%)

45%
Leem notícias na internet

63%
Quando necessitam de
informações o primeiro lugar
onde buscam é a internet

56%

DE
6%

37%

AB
45%
C
49%

Praticaram esportes
nos últimos 12 meses.

48

52

FAIXA ETÁRIA (%)

77%
pagaria qualquer preço
para cuidar da saúde

Pensam que as marcas
conhecidas são melhores
Fonte: Kantar Ibope Media – TGIndex – Abril 2019 – Ribeirão Preto (557.000 pessoas)
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MATERIAL PROMOCIONAL
PROPRIEDADE DE ARENA

1
Unid

Backdrop Entrevista
Aplicação de marca nas Faixa de Arena

1

Aplicação adesivo chão da quadra (final)

72

Marcas nos Uniformes dos árbitros

1

Troféus

1

Backdrop Público

100

Medalhas com fitas personalizadas

1

Menção da marca na locução do apresentador

1

Espaço para ação no show do intervalo

1

Espaço para ativação nos jogos

ATIVAÇÃO DA MARCA

O patrocinador poderá desenvolver outras ações de
ativação e de relacionamento com o público no evento.
Todas de responsabilidade do patrocinador e mediante
aprovação prévia da organização.

COTA COPATROCÍNIO
MATERIAL PROMOCIONAL
(logotipo de Assinatura)

QUANTIDADE

Backdrop Entrevista



Aplicação da marca nas Faixas de Arena

10

Aplicação adesivo chão da quadra (final)



Marcas nos Uniformes dos árbitros

-

Troféus

-

Backdrop Público



Medalhas com fitas personalizadas

-

Menção da marca na locução do apresentador



Espaço para ação no Show do Intervalo

-

Espaço para ativação


Nº de Cotas

2

Valor de Investimento

20.000,00

COTA APOIO
MATERIAL PROMOCIONAL
(logotipo de Assinatura)

QUANTIDADE

Backdrop Entrevista

-

Aplicação da marca nas Faixas de Arena

6

Aplicação adesivo chão da quadra (final)

-

Marcas nos Uniformes dos árbitros

-

Troféus

-

Backdrop Público



Medalhas com fitas personalizadas

-

Menção da marca na locução do apresentador



Espaço para ação no Show do Intervalo

-

Espaço para ativação


Nº de Cotas

2

Valor de Investimento

10.000,00

OBSERVAÇÕES
GERAIS

• Preço fixo.
• Prazo de comercialização desse projeto: até às 16h (horário de Brasília) do dia 31/ago/2020.
• Cota apresenta comercializada para CAFÉ UTAM, sendo assim, segmento de café está bloqueado para venda.
• Esse material será produzido pela O.A. para utilização privada e é proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfílmicos,
reprográficos, fonográficos e videográficos, bem como qualquer alteração/edição em seu conteúdo. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. Proibido
o uso não autorizado sob pena de responsabilização dos infratores.
• Uso da marca do evento deve ser submetido à avaliação e autorização da OA Eventos.
• O evento é uma iniciativa OA Eventos.
• A OA Eventos se reserva o direito de alterar itens relacionados a propriedades de arena, data e/ou local, adequando-os às necessidades do evento.
• A OA Eventos poderá comercializar Cotas de Arena e/ou Apoio não conflitantes com os patrocinadores do projeto.
• (*) A transmissão ao vivo está sujeita à aprovação da Programação da TV Globo.
• Para confecção de materiais, o patrocinador deverá enviar sua logomarca com fundo transparente em arquivo extensão .ai, .eps, ou .cdr, com no mínimo 300 dpi, para a O.A.
(izadora.prates@oaeventos.com.br), até às 16h (horário de Brasília) do dia 04/set/2020, com manual de aplicação. A inclusão da logomarca do cliente fica condicionada à data da comercialização do
projeto, em virtude do prazo de fechamento para impressão.

• Valores pagos à OA Eventos: 04/set/2020.
• Outras ações promocionais poderão ser realizadas mediante consulta e aprovação da OA Eventos. Os custos dessas ações são por conta dos patrocinadores. Não será de responsabilidade da OA
Eventos a colocação e retirada de materiais extra promocionais, que não sejam do evento, conforme plano comercial acordado.
• Pós-venda: o cliente receberá um relatório após o final da veiculação, a ser desenvolvido pelo OA Eventos.
• Consulte sempre seu Atendimento Comercial.

MARKETING RIBEIRÃO PRETO

Izadora.prates@oaeventos.com.br
Marketing.rib@eptv.com.br

RIBEIRÃO

(16) 3601-3482
oaeventos.com.br

