


Uma maneira divertida, saudável e agradável de assistir e praticar as 

principais vertentes da ginástica, presenciando emocionantes 

apresentações de grupos de diversos locais de São Paulo durante os finais 

de semana do verão de 2018 em praia do litoral de São Paulo. 

 

Além de atividades diversas  durante o dia e à noite para toda a família, 

haverá uma ação ecológica onde ecobikes  estarão à disposição para 

gerar energia para acionar brinquedos, som e outras atividades. Então o 

pai vai poder pedalar para o filho brincar, um amigo para o outro... 

O PROJETO 



Em uma arena de 500 metros iremos montar uma estrutura de palco, som 

e tendas para desenvolver junto ao público atividades unindo saúde, 

esporte e ecologia. 

 

FORMATO 

DURAÇÃO 
3 finais de semana 

Janeiro de 2018 

LOCAL 
Praia 

Litoral de São Paulo 

MODALIDADES 
Ginástica Artística,  Rítmica, 

Aeróbica, Acrobática e 
Estética de Grupo 

 
 
 
 



PROGRAMAÇÃO 

MANHÃ 

08h às 12h 

Atividades de ginástica 

Aeróbica 

Alongamento 

Funcional 

 

12h às 15h 

Almoço - Intervalo 

 

TARDE 

15h às 17h 

Zumba 

Ritmos 

 

17h às 20h 

Jantar 

NOITE 

20h às 22h 

Apresentação grupos de ginástica 

Atividades para crianças 

Brinquedos Infláveis 

Ação desportiva com a ECOBIKE 

 



ÁREA VIP 
 

Uma área vip será disponibilizada para o patrocinador e a organização 

sendo uma sala montada em TS com depósito e área de convivência com 

ar condicionado e frigobar. 

O patrocinador poderá levar seus convidados. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE SAMPLING 
 

O patrocinador poderá distribuir material promocional (dentro de ecobag) 

e brindes. 

 

AÇÃO ECOLÓGICA 
 

O patrocinador poderá desenvolver ação ecológica. 

PARA O PATROCINADOR 



As ecobikes fazem parte de um projeto dos amantes da bicicleta, chamado 

“BICICULTURA”, que uniram sua paixão pelo uso da bicicleta que por si só já é ecológica 

pois tira os carros da rua , à ecologia, criando as bicicletas ecológicas ou “ecobikes”, cujo 

acionamento dos pedais  gera energia limpa. 

 

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, 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 



ECOBIKES 



A noitinha em pleno verão, nada como curtir um passeio no calçadão da 

praia com a família ou amigos. 

 

É nesta hora que o evento torna-se um excelente lazer além de 

proporcionar beleza, plasticidade e emoção. 

São as apresentações das diversas vertentes de ginástica que serão 

mostradas por grupos convidados de diversas cidades da baixada santista. 

 

Ginástica Rítmica, Artística, Aeróbica, Estética e Grupo e acrobática 

certamente emocionarão o público presente. 

APRESENTAÇÕES DE GINÁSTICA 



GINÁSTICA 



Através de assessor de imprensa que alimentará a mídia regional e através 

dos canais de divulgação das Prefeituras, Tv Tribuna, mídias digitais e redes 

sociais. 

DIVULGAÇÃO 

FOLDER 

2.000  

unidades 

FLYER 

10.000  

unidades 

CARTAZ 

200 
unidades 

HOTSITE 

Email marketing 

FAIXAS 

Locais permitidos 

na cidade 



COMUNICAÇÃO VISUAL 

• Lona de 10 mts x 3 mts com logo da competição e imagens (10m x 3 m) 

• Placas 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) 

• Pórtico de entrada 



CONTRAPARTIDA DO PATROCINADOR 

O patrocinador terá sua logomarca  aplicada nos seguintes itens: 

• 2.000 Folder 

• 10.000 Flyers 

• 200 Cartazes  

• Hot site ( Banner) 

• Lona de 10 mts x 3 mts com logo da competição e imagens (10 x 3 m.) 

• Placas de 2 mts x 1 mts duplos 2 x 1 m. 

• Lona de gradil de delimitação de área  

• Banners de sinalização e do evento 1.80 x 0.90 m. 

• Pórtico de entrada 

• Uniformes Equipe( Camiseta, short e boné) 

• Brindes 



Valor aprovado: R$ 305.911,00 

Aprovado em reunião do dia 17/02/17 

Publicação: DOE 04/03/2017 pag. 37 

INVESTIMENTO 


