01 | Apresentação

MAIS QUE UM
CAMPEONATO
Um case de sucesso!
Em sua VII edição, o Campeonato interno de basquete adulto da
A.L.B.B., tornou-se um “case” de sucesso muito por conta de seu
formato de organização, que foi inédito para a modalidade
e segue sendo único na região. Tal formato, permite que
praticantes do basquete possam participar de uma competição
estruturada sem necessariamente pertencer a algum time já
formado ou a algum grupo de amigos.
Regras bem definidas para a formação das equipes, garantem
que todas possam disputar partidas com o máximo possível de
equílibrio e ter chances reais de conquistar o título. O formato de
disputa preenche praticamente todo o calendário do ano, com
jogos de fase de classificação, Playoffs, Finais e o Fim de Semana
das Estrelas, evento que engloba torneios de habilidades
individuais, além do Jogo das Estrelas, com atletas selecionados
em função de performance avaliada por dados estatísticos.
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ESTRUTURA
PARA REALIZAÇÃO
DAS PARTIDAS
Inaugurados em 2017, piso flutuante
e iluminação LED são grandes atrativos.
Desde então, todas as partidas do Campeonato passaram a ser
realizadas no novo ginásio poliesportivo da Associação Luso
Brasileira de Bauru, que além de contar com uma moderna
quadra de piso de madeira flutuante e com iluminação LED,
conta também com tabelas hidráulicas profissionais, um grande
placar eletrônico e cronômetros de posse de bola sob as tabelas.
Todos as partidas são realizados com equipe de arbitragem
completa, sendo dois árbitros de quadra e três mesários para
acompanhamento de placar, súmula e estatísticas.
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UNIFORMES
PERSONALIZADOS
Criados com base nos uniformes
tradicionais da NBA.
Criados e produzidos pela patrocinada, os uniformes das
equipes que disputam o campeonato normalmente são
baseados em edições de uniformes tradicionais na NBA.
A escolha do modelo que servirá de refêrencia para a
criação é feita em comum acordo com o patrocinador, que
poderá autorizar que sua marca seja adaptada ao design do
modelo escolhido, como nos exemplos ao lado.
A mistura da identidade visual da marca do patrocinador,
com os designs atraentes dos uniformes da liga americana
é o que faz com que os uniformes criados ajudem a
aumentar ainda mais o potencial de exposição da sua
marca, uma vez que passam a ser utilizados não somente
durante as partidas na competição.
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MEDIA DAY
DA ALBB
Fotos de divulgação da temporada
é o início da preparação das equipes.
Evento organizado no final de semana anterior ao ínicio do
Campeonato, o Media Day tem como objetivo, captar fotos
dos atletas já utilizando os uniformes de suas respectivas
equipes na atual temporada.
Esse material captado, além de ser encaminhado para o
próprio patrocinador, é utilizado também para a divulgação
dos jogos, estatísticas e resultados nas diversas plataformas
de comunicação do Campeonato, seja nas redes sociais ou
no website oficial da competição, e também nas plataformas
de possíveis parceiros de mídia.
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CRIAÇÃO
DE ARTES PARA
REDES SOCIAIS
Mais de 1.660 seguidores
orgânicos sendo impactados.
Nosso perfil no instagram hoje, juntamente com o site é o
nosso maior canal de comunicação e possui mais de 1.660
seguidores orgânicos, ou seja seguidores não pagos ou não
adquiridos através de campanhas de alcance do instagram.
Os posts com nossas criações exclusivas tem um número de
impressões, alcance e interações consideráveis não somente
dentro de nosso perfil, mas também em perfis parceiros e perfis
pessoais dos próprios atletas, que replicam e repostam as artes
criadas, aumentando dessa maneira o alcance de sua marca.
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WEBSITE OFICIAL
REPLETO DE
FUNCIONALIDADES
E INFORMAÇÕES
www.basquetelusobauru.com.br
Inscrições, tabela de jogos, resultados, equipes, elencos,
classificação, notícias, estatísticas, ranquamento de líderes
em estatísticas, principais destaques e seleções da rodada
são algumas das informações que costam em nosso website
oficial de forma organizada e que fazem com que usuários
interessados acessem de modo constante a página,
consequêntemente sendo impactados por sua marca.
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EXPOSIÇÃO
ON E OFFLINE
DE MARCA
Valor de investimento para
banner inferior de quadra:
10x de R$75,00

EXPOSIÇÃO NO GINÁSIO
DE 01 BANNER IMPRESSO

–
Banner inferior de aprox. 2x1m ou
superior de aprox. 5x2m, criado e
produzido pela patrocinada, a ser
exposto no ginásio da competição

EXPOSIÇÃO NO SITE OFICIAL
DA PATROCINADA
DE LOGOTIPO
–
A ser exposto acima
do rodapé do website.
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Valor de investimento para
banner superior de quadra:
12x de R$160,00
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NOMINAÇÃO
INDIVIDUAL
DE EQUIPE
Investimento (01 Jogo de
uniformes: 1ª de R$540,00
+ 10x de R$221,00
Investimento (02 Jogos de
uniformes: 1ª de R$540,00
+ 10x de R$339,00

NOMINAÇÃO INDIVIDUAL
DE 01 EQUIPE DO TORNEIO

EXPOSIÇÃO NO SITE OFICIAL DA PATROCINADA
POR MEIO DE RELEASES INFORMATIVOS

CRIAÇÃO PERSONALIZADA
DE 01 OU 02 JOGO DE UNIFORMES

EVENTUAL EXPOSIÇÃO
EM MÍDIAS TRACIONAIS LOCAIS
POR MEIO DE RELEASES INFORMATIVOS

–
12 ou 24 conjutos de camisa e shorts
criados e produzidos pela patrocinada

EXPOSIÇÃO NO GINÁSIO
DE 01 BANNER IMPRESSO

–
Banner inferior de aprox. 2x1m, criado
e produzido pela patrocinada, a ser
exposto no ginásio da competição

EXPOSIÇÃO NO SITE OFICIAL
DA PATROCINADA DE LOGOTIPO

–
A ser exposto na área acima do rodapé
do website oficial.

MEDIA DAY
COM PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA

–
Ex.: Jornal da Cidade Bauru (Edições online e offline)

EXPOSIÇÃO EM REDE SOCIAL
OFICIAL DA PATROCINADA
POR MEIO DE POSTS E STORIES

–
Produção de fotos, videos e artes personalizadas
para o Instagram oficial da patrocinada, que conta
atualmente com mais de 1.660 seguidores orgânicos

EVENTUAL EXPOSIÇÃO EM
REDES SOCIAIS OFICIAIS DO CLUBE
POR MEIO DE POSTS E STORIES

–
Ex.: Facebook e Instagram oficial da A.L.B.B.
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NOMINAÇÃO
DIVIDIDA
DE EQUIPE
Investimento (01 Jogo de
uniformes: 1ª de R$270,00
+ 10x de R$131,00 por
patrocinador
Investimento (02 Jogos de
uniformes: 1ª de R$270,00
+ 10x de R$190,00 por
patrocinador

NOMINAÇÃO DIVIDIDA
DE 01 EQUIPE DO TORNEIO

EXPOSIÇÃO NO SITE OFICIAL DA PATROCINADA
POR MEIO DE RELEASES INFORMATIVOS

CRIAÇÃO PERSONALIZADA
DE 01 OU 02 JOGO DE UNIFORMES

EVENTUAL EXPOSIÇÃO
EM MÍDIAS TRACIONAIS LOCAIS
POR MEIO DE RELEASES INFORMATIVOS

–
12 ou 24 conjutos de camisa e shorts
criados e produzidos pela patrocinada

EXPOSIÇÃO NO GINÁSIO
DE 01 BANNER IMPRESSO POR PATROCINADOR
–
Banner inferior de aprox. 2x1m, criado
e produzido pela patrocinada, a ser
exposto no ginásio da competição

EXPOSIÇÃO NO SITE OFICIAL DA PATROCINADA
DE 01 BANNER ONLINE POR PATROCINADOR
–
A ser exposto na área acima do rodapé
do website oficial.

MEDIA DAY
COM PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA

–
Ex.: Jornal da Cidade Bauru (Edições online e offline)

EXPOSIÇÃO EM REDE SOCIAL
OFICIAL DA PATROCINADA
POR MEIO DE POSTS E STORIES

–
Produção de fotos, videos e artes personalizadas
para o Instagram oficial da patrocinada, que conta
atualmente com mais de 1.330 seguidores orgânicos

EVENTUAL EXPOSIÇÃO EM
REDES SOCIAIS OFICIAIS DO CLUBE
POR MEIO DE POSTS E STORIES

–
Ex.: Facebook e Instagram oficial da A.L.B.B.

02 | Planos de Patrocínio

NAMING
RIGHTS DO
CAMPEONATO
Investimento (01 Jogo de
uniformes: 1ª de R$540,00
+ 10 de R$336,00
Investimento (02 Jogos de
uniformes: 1ª de R$540,00
+ 10 de R$454,00

NOMINAÇÃO DO CAMPEONATO
E DE MAIS 01 EQUIPE DO TORNEIO

EXPOSIÇÃO NO SITE OFICIAL DA PATROCINADA
DE 01 BANNER ONLINE POR PATROCINADOR

APLICACÃO EM DETALHE DO LOGOTIPO
EM TODOS OS UNIFORMES DAS
EQUIPES PARTICIPANTES

EXPOSIÇÃO NO SITE OFICIAL DA PATROCINADA
POR MEIO DE RELEASES INFORMATIVOS

–
Ex.: VI Campeonato Cyrela Estoril
de Basquete da A.L.B.B.

CRIAÇÃO PERSONALIZADA
DE 01 OU 02 JOGO DE UNIFORMES

–
12 ou 24 conjutos de camisa e shorts
criados e produzidos pela patrocinada

EXPOSIÇÃO NO GINÁSIO
DE 01 BANNER IMPRESSO

–
Banner inferior de aprox. 6x1m, criado
e produzido pela patrocinada, a ser
exposto no ginásio da competição

MEDIA DAY
COM PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA

–
A ser exposto na área acima do rodapé
do website oficial.

EVENTUAL EXPOSIÇÃO EM MÍDIAS TRACIONAIS
LOCAIS POR MEIO DE RELEASES INFORMATIVOS

–
Ex.: Jornal da Cidade Bauru (Edições online e offline)

EXPOSIÇÃO EM REDE SOCIAL OFICIAL
DA PATROCINADA POR MEIO DE POSTS E STORIES

–
Produção de fotos, videos e artes personalizadas
para o Instagram oficial da patrocinada, que conta
atualmente com mais de 1.330 seguidores orgânicos

EVENTUAL EXPOSIÇÃO EM
REDES SOCIAIS OFICIAIS DO CLUBE
POR MEIO DE POSTS E STORIES

–
Ex.: Facebook e Instagram oficial da A.L.B.B.

basquetelusobauru.com.br

OBRIGADO!
ESSES SÃO NOSSOS
CONTATOS PARA
BATERMOS UM PAPO.
Gabriel Minicucci

Victor Camargo

gmartha7@gmail.com
(14) 99652 4089

victorcamargo87@gmail.com
(11) 96189 5809
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