1° CORRIDA DE RUA RUNNER HEALTHY Dia 03 de Junho de 2018
A 1ª Corrida de Rua Runner Healthy como tem objetivo promover a atividade
física, com a corrida de 5k, trazendo a oportunidade de lazer e saúde ao
mesmo tempo, de interagir com outras pessoas e competir.

PERFIL DO PÚBLICO
A todos os que se interessarem corrida de rua ou a prática de exercícios físicos
em geral e que buscam lazer, saúde e bem estar. Homens e mulheres de
Capão Bonito e região que possuam acima de 16 anos.

PLANEJAMENTO DO EVENTO
A Concentração e retirada de número de peito e camiseta (caso o participante
tenha adquirido) será em frente a academia Total Healthy localizada rua:
Quintino Bocaiuva n°366 Centro, o evento terá aquecimento para os
participantes antes da largada da corrida de 5k ao retorno todos os
participantes receberão a medalha, fruta e água e a premiação virá em
seguida, a premiação do troféu será para os vencedores de cada categoria
feminino e masculino: geral, 16 a 19 anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49
anos, 50 a 59 anos e acima de 60 a 69 anos.

Layout da medalha e troféu do evento:

CUSTO: R$ 40,00 (com camiseta)
PREMIAÇÃO
Da premiação geral:
Masculino
1° Lugar: R$ 400,00
2° Lugar: R$ 300,00
3° Lugar: R$ 200,00
4° Lugar R$ 100,00
5° Lugar R$ 100,00
Feminino
1° Lugar: R$ 400,00
2° Lugar: R$ 300,00
3° Lugar: R$ 200,00
4° Lugar R$ 100,00
5° Lugar R$ 100,00
PREMIAÇÃO POR EQUIPE
1° Lugar R$ 400,00
2° Lugar R$ 200,00
3° Lugar R$ 100,00
Troféu:
1° a 5° GERAL
1° A 3° CATEGORIA
1° A 3° EQUIPE
Medalha para todos os INSCRITOS
Brindes: 1° a 3° - categoria

PLANO DE DIVULGAÇÃO
Cartazes, folhetos, redes sociais

PATROCÍNIO/APOIO
O apoio resultará em:
1. Logo do apoiador em material de divulgação produzido (Cartazes) 2. Logo
do apoiador em material audiovisual pós-evento em redes sociais.
3. Cartão de visita ou outro material de divulgação do apoiador na recepção e
local do evento. 4. Nome do apoiador em descrição do evento no facebook.
O patrocínio com valor de R$150,00 resultará em:
1. Logo do apoiador em material de divulgação produzido (Cartazes) 2. Logo
do apoiador em material audiovisual pós-evento em redes sociais. 3. Cartão de
visita ou outro material de divulgação do patrocinador na recepção e local do
evento. 4. Nome do patrocinador em descrição do evento no facebook. 5.
Oferecer brindes da empresa aos participantes.
O patrocínio com valor de R$200,00 resultará em:
1. Logo do patrocinador em material de divulgação produzido (cartazes e redes
sociais) 2. Logo do patrocinador em material audiovisual pós-evento em redes
sociais. 3. Cartão de visita ou outro material de divulgação do patrocinador na
recepção e local do evento. 4. Nome do patrocinador em descrição do evento
no facebook. 5. Oferecer brindes da empresa aos participantes. 6. Créditos ao
patrocinador no final de cada post publicado na página do evento no facebook.
O patrocínio com valor de R$ 500,00 E R$300,00 resultará em:
1. Logo do patrocinador em material de divulgação produzido (folhetos,
cartazes e redes sociais) 2. Logo do patrocinador em material audiovisual pósevento em redes sociais. 3. Cartão de visita ou outro material de divulgação do
patrocinador na recepção e local do evento. 4. Nome do patrocinador em
descrição do evento no facebook.
5. Oferecer brindes da empresa aos participantes. 6. Créditos ao patrocinador
no final de cada post publicado na página do evento no facebook. 7. Logo do
patrocinador em capa do facebook do evento. 8. Logomarca do patrocinador na
camiseta do evento.
CONTATO (15) 3542-6460 Emerson (15) 997111764 Marcio (15) 998718531
Email: total.healthy@hotmail.com.br

