


SAMPA RUN 

A proposta do projeto SAMPA RUN é promover um evento de corrida de rua, executado em 

04 etapas distintas,  e objetiva incentivar e promover a prática desportiva e a atividade física. 

Os locais serão  definidos posteriormente, entre a ACERTE e o patrocinador. 

A ação da corrida de rua será executada aos domingos determinados para cada etapa, no 

período da manhã em percursos de 05 e 10 quilômetros, onde a opção do percurso será 

determinada pelo corredor no momento de sua inscrição. 

 



FORMATO DO EVENTO 
A largada acontecerá às 8h00, em qualquer condição climática, as provas de 5K e 10K, serão monitoradas por chip 
e amplamente divulgadas no hot site oficial, além de disparo de e-mails marketing. 
 
O número de participantes será controlado em limite considerado seguro para liderança e monitoramento em 
percurso. Os inscritos receberão todas as instruções pré-evento  através da organização. 

PERCURSO 
5K e 10K 

LARGADA 
8h00 

TODAS AS CONDIÇÕES 
CLIMÁTICAS 

1000 ATLETAS 
POR ETAPA 

500 - Adolescentes  
(10 a 18 anos) 

3000 – Adultos 
(18 a 59 anos) 

500 - Idosos  
(a partir de 60 anos) 

PÚBLICO ALVO 



Os apoiadores e patrocinadores do evento terão direito a exposição de marca no kit de participação! 

GYM BAG 

INSCRIÇÕES 
Ao se inscrever o participante estará ativando o acesso e uso da infraestrutura de apoio no evento, 
além de garantir o kit de participação. Haverá avaliação física e pontos de hidratação. 

MEDALHA 
CAMISETA SQUEEZE 



INFRAESTRUTURA DO EVENTO 

• Ambulância 

•  Mais de 50 Profissionais especializados 

•  Estrutura de palco, pódium e back drop 

•  Sonorização 

•  Placas de sinalização 

•  Sistema de aferição de pontuação via chip 

•  Kit de participação 

•  Tendas de Guarda volumes, frutas e hidratação 

 

Imagem ilustrativa 



PROPRIEDADES COMERCIAIS DA ARENA 

•  PÓRTICO DE LARGADA E CHEGADA 
•  PÓDIO / BACKDROP 
•  GRADIL 
•  PLACAS NO PALCO 
•  FAIXAS E BANNERS PROMOCIONAIS 
•  PLACAS DE SINALIZAÇÃO 
•  CARTAZES 
•  KIT DE PARTICIPAÇÃO 
•  CAMISETAS ORGANIZAÇÃO 
•  TROFÉUS 
•  MEDALHAS 

Inserção das logomarcas oficiais em todas as peças de divulgação, materiais e artigos promocionais do projeto. 

Imagem ilustrativa 



ESPECIAL PARA O PATROCINADOR 

Ações promocionais no local do evento (condicionado ao valor do aporte). 

Escolha do local para a entrega dos kits ( lojas ). 

Tenda vip para receber convidados. 

 

 

Imagem ilustrativa 



CONTRAPARTIDA DE MARKETING 

O Patrocinador terá sua logomarca nos seguintes materiais: 
 
•  Divulgação através de Cartazes e faixas 
•  Banner no hot site 
•  Propriedades de Arena: pórtico, placas, gradil,  
•  Back drop, banners 
•  Uniformes 
•  Kit de participação 
•  Troféus e medalhas 
 Imagem ilustrativa 



Projeto Aprovado pela LPIE Publicação DOE: 09/03/2017 

INVESTIMENTO 

 4 ETAPAS 

R$  418.560,00 


