


ASA FIT EXTREME 
 
É uma competição entre pessoas comuns (não atletas), de todas as idades, mas que por praticarem as 
modalidades do fitness cotidianamente  e ter alimentação adequada e hábitos saudáveis têm um perfeito 
condicionamento físico, as vezes igual ou parecido a de um atleta profissional. 
Essas pessoas costumam participar de competições de atletismo, fisiculturismo, maratonas, sempre 
procurando superar seus limites. 
Surge então nas academias as modalidades de Cross fit, funcional, treinamento com corda naval para atrair  
ainda mais os afixionados pela boa forma. 
Neste cenário o Asa Fit Extreme  é a competição  direcionada exatamente para esses esportes trabalhando as 
capacidades físicas, como resistência cardiorrespiratória e muscular, força, flexibilidade, potência, velocidade, 
coordenação, agilidade, equilíbrio. 
 
 
 
 

O PROJETO 



LOCAL: Em Aberto. Parque ou praça de 2 cidades  do estado de São Paulo 
ETAPAS: 2 
DIAS: 1 final de semana cada etapa 
PERFIL DOS PARTICIPANTES: Frequentador de academia 
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES: 400 por etapa 
IDADE: de 18 a 80 anos 
CATEGORIAS : Por faixa etária e por sexo 
FORMA DE PARTICIPAÇÃO: As academias interessadas farão a inscrição de seus atletas com 30 dias de 
antecedência e terão este período para dar o treinamento específico da competição que será 
divulgado através de regulamento 
PROVAS CLASSIFICATÓRIAS: Os inscritos farão as provas classificatórias no sábado e no domingo as 
finais. 
OBS: Os patrocinadores terão a divulgação nas academias por 30 dias e nos dias do evento 
 

INFORMAÇÕES SOBRE O 
PROJETO 



ARENA / ESPAÇOS 
Arena de 1.500 mt2 montada com equipamentos 
modernos, tendas de serviços e outros espaços. 



ARENA DE COMPETIÇÃO 



PROPRIEDADES DE ARENA 

Prismas duplos 
Lona de gradil 
Bandeiras 
Back Drop de premiação 
Totens 



ÁREA VIP 

Na arena teremos  uma área VIP 
reservada para patrocinadores e 
apoiadores trazerem seus 
convidados. 



Será  disponibilizado um espaço para 
ações e degustação de produtos de 
apoiadores e patrocinadores. 
 
APOIADORES DO ÚLTIMO EVENTO: 
Danone 
Magnum 
One Style 
Piraquê 
Pretorian 
Smart life 
Swen Sports 
 

PATROCINADORES E 
APOIADORES 



PREMIAÇÃO 

Os prêmios poderão ser 
em dinheiro e/ou brindes 
e troféus e medalhas 



DIVULGAÇÃO 

A divulgação será feita com um 
mês de antecedência nas 
academias através de visita de 
promotores, cartazes, folders e 
flyers 
A assessoria de imprensa fará 
um trabalho junto a mídia 
regional 

Imagens do drone 
http://www.youtube.com/watch?v=lyrCKXNAJgA 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=lyrCKXNAJgA


INVESTIMENTO 

ASA FIT EXTREME 
2 etapas 

R$ 413.746,00 


