


O evento oferece uma série de esportes chamados radicais ou de aventura para todas as idades que 
serão montados em um Parque de uma cidade do Estado de São Paulo, a escolha do patrocinador. 
 
Vamos aproveitar a força humana para gerar energia limpa mostrando a todos a importância do esporte 
como propulsor de energia não só em nosso corpo mas até em equipamentos, utilizando a ecobike. 
Basta pedalar.  
 
Então o pai vai gerai energia para o filho brincar de diversos brinquedos infláveis entre outras coisas. 
Esses esportes, muito procurados atualmente, principalmente pelos jovens proporcionam adrenalina e 
emoção, ideal para fugir do stress da vida urbana. 
 

O PROJETO 



Em uma arena de 1.500 mts. iremos montar uma estrutura de palco, som e tendas para desenvolver 
junto ao público atividades unindo esporte e ecologia. 
 
Local: Parque em cidade do Estado de São Paulo 
Duração: 1 final de semana a definir. 

• Patins 
• Bike ecológica 
• Slack line 
• Cama elástica 
• Brinquedos infláveis para as crianças 

FORMATO 

ATIVIDADES 

• Alpinismo 
• Tirolesa 
• Le Parkour 
• Bungee Trampolin 
• Skate 



AÇÃO ECOLÓGICA 
A empresa patrocinadora pode promover uma atividade ou ação de ecologia como um passeio ciclístico 
ou outra atividade de interesse da empresa. 
 
SAMPLING 
poderá ser distribuído dentro de uma ecobag. 
 
ÁREA VIP 
Será montada uma tenda para a organização e o patrocinador receber seus convidados. 
 
 

PARA O PATROCINADOR 



As ecobikes fazem parte de um projeto dos amantes da chamada “BICICULTURA” e que uniram sua 
paixão pelo uso da bicicleta que por si só já é ecológica pois tira os carros da rua e promove a saúde 
através de exercícios aeróbicos, à ecologia, criando as bicicleta ecológicas ou ecobikes. 
 
Além de excelente exercício, o uso das ecokibes proporcionam diversão, competição e  confraternização 
entre as pessoas e a união das famílias pois pode ser praticada por adultos e crianças de várias idades. 
 
Muitas formas divertidas de usar a ecobike já foram experimentadas como acender luzes da árvore de 
Natal, acionar aparelhos elétricos, som, luz, plataforma de dança entre outros. 
 
As ecobikes combinam com praia, esporte e verão e despertam o espírito ecológico nas pessoas. 
 
 

AS ECOBIKES 



AS ECOBIKES 



AS ATIVIDADES 

• Alpinismo :Uma parede de escalada de 7 mts. estará a disposição dos participantes 

• Bungee Trampolim: São 4 pessoas ao mesmo tempo puxados por cabos  

• Mini ramp : Uma mini pista de madeira de 4 mts. para manobras com o skate e os patins 

• Tirolesa: Base com 8 mts. de altura o participante acoplado a um cabo, desliza no meio do 
evento, no alto. 

• Skate e patins: Teremos a disposição para utilização gratuita dos participantes 

• Slack line: As pessoas tentarão se equilibrar em um cabo de 3 mts. de comprimento 

• Le Parkour: Pallets, tambores e outros materiais colocados estrategicamente para deleite 
dos participantes desta modalidade 

E muito mais 

OBS: Todas as atividades estarão monitoradas por profissionais especializados 

 



AS ATIVIDADES 



AS ATIVIDADES 



Através de assessor de imprensa que alimentará a mídia regional e através dos canais de divulgação das 
Prefeituras, mídias digitais e redes sociais. 
 
 

DIVULGAÇÃO 

2.000 Folder 

10.000 Flyers 

200 Cartazes  

Hot site 

Faixas em locais permitidos nas entradas da cidade 



COMUNICAÇÃO VISUAL 

Backdrop 5 mts x 5 mts com logotipia dos parceiros 

Prismas de 2 mts x 1 mts duplos 2 x 1 m. (20 unidades) 

Lona de gradil de delimitação de área ( 20 unidades) 

Banners de sinalização e do evento 1.80 x 0.90 (20 unidades) 

Totens de identificação das atividades 

 

 



CONTRAPARTIDA DO PATROCINADOR 

2.000 Folder 

10.000 Flyers 

200 Cartazes  

Hot site (Banner) 

Lona de 5 x 5  mts com logotipia 

Prismas de 2 mts x 1 mts duplos 2 x 1 m. 

Lona de gradil de delimitação de área com logotipia 

Totens de identificação das atividades 

Uniformes Equipe (Camiseta) 

 

O patrocinador terá sua logomarca   

aplicada nos seguintes itens: 



Valor aprovado: R$ 254.354,00 
Publicação no DOE 25/02/17 
 

INVESTIMENTO 


