VAPOR DA VITÓRIA
Somos um grupo de amigos corredores que víamos
muitas pessoas correndo sozinhas, ou em pequenos
grupos, daí a ideia de criar o Vapor da Vitória.
buscamos a integralidade de todos os adeptos do
esporte, bem como os iniciantes e veteranos.

O EVENTO
O evento foi uma iniciativa de um grupo de corredores
de rua, visando trazer mais visibilidade para os
esportes na cidade e para que as pessoas possam ser
apresentadas para uma modalidade esportiva
incentivando-as pra sair do sedentarismo
LOCAL: PRAÇA DA MATRIZ – VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
DATA DE REALIZAÇÃO: 8 de Outubro de 2017
HORÁRIO DA LARGADA: 7H DA MANHÃ
REALIZAÇÃO: EQUIPE VAPOR DA VITÓRIA

PROVAS
6km Masculino e Feminino
80% Asfalto 20% Calçamento
Trajeto demarcado com batedores
sinalizadoras

e

bandeiras

PÚBLICO ALVO
Apaixonados por corridas, corredores amadores de rua,
exercentes de atividade física e todos que buscam uma
vida saudável.
Serão disponibilizados 500 kits para inscrições, com um
público esperado de expectadores de 800 pessoas.
Primeiro pedido de 300 camisas.

ESTRUTURA
O evento contará com
•
•
•
•

•
•

•

•

Palco
Grides
Espaço para entrega das medalhas
Ponto de hidratação (copos de água oferecidos
durante todo evento)
Pontos médicos do Samu e Bombeiros Civis
Serviço de fotografia e filmagem disponibilizados
em sites e em redes sociais, mas nada certo ainda
Retiradas kit antecipada Dois dias antes do evento
no rota do açaí ( sexta e sábado das 08h às 15hr)
Aquecimento, alongamento antes da corrida
Locutor e Dj antes , durante e no final

MEIOS DE DIVULGAÇÃO
•

•

•

Divulgação pela cidade em carros de som, rádio e
redes sociais
Ação promocional para grupos de corrida de
outras cidades
Rota do Açaí (Matriz e Bela Vista

PACOTE MASTER
O patrocinador contará com:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Logomarca em destaque no painel de fundo do
pódio
Logomarca em destaque no Grid de largada e
chegada
Logomarca na frente das camisetas dos atletas
Logomarca nas camisetas de produção
Logomarca no número do peito
Logomarca em destaque nas fotos oficiais do evento
Divulgação online nas redes sociais
Citações antes e durante o evento
Brindes do patrocinador na sacola
Material Gráfico na entrega dos kits
Espaço para montagem de estande no local do
evento*
Panfletagem no local do evento*
Distribuição de brindes ou promoções*
*Material fornecido pelo patrocinador.

ANEXOS

LARGADA

Espaço
disponível
Espaço
disponível
Espaço
disponível

ANEXOS

COMERCIALIZAÇÃO

EMAIL
vapordavitoria@outlook.com
junior.ffarias@hotmail.com

WHATSAPP
081 9 8466 5803 - Junior Farias

