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REALIZAÇÃO 
- Sul Marketing Esportivo 
- Associação de Amparo e Apoio ao Esporte Catarinense   
cnpj: 09.641.558/0001-20

LOCALIZAÇÃO 
Florianópolis - SC

ORGANIZAÇÃO 
Alessandro Custódio

1. APRESENTAÇÃO
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O Black Trunk Games consiste num evento esportivo voltado para praticantes de crossfit 
e modalidades similares, onde estará em disputa quais serão os atletas fitness mais bem 
condicionados do sul do país. 

Os desafios serão realizados, durante dois dias seguidos em que os atletas contarão com uma 
estrutura de equipamentos e pessoal treinado para que seus limites sejam colocados a prova. 
Além da competição, haverá uma praça de alimentação e uma expo para atender, além dos 
atletas, o público expectador.

2. O EVENTO
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O Crossfit surgiu a partir de Greg Glassman, um professor de ginástica olímpica, americano, 
que desenvolveu um método de treinamento que contempla todos os aspectos necessários 
para realizar as atividades diárias. Com o tempo a atividade foi ganhando adeptos e surgindo 
competições que fizeram com que sua prática esteja presente em diversos países.  Atualmente a 
Crossfit tem mais de 1500 afiliados espalhados em mais de 160 países.

3. O CROSSFIT
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• 1995 – Primeiro box de Crossfit na California / EUA

• 2000 – Fundação oficial da Crossfit Company

• 2003 – Primeiros box afiliados do Crossfit nos EUA

• 2007 –  Primeiro Crossfit Games (competição oficial da empresa)

• 2008 – Primeiros box afiliados do Crossfit na América Latina (Chile e Peru)

• 2009 – Primeiro box afiliado do Crossfit no Brasil (SP)

• 2012 – Primeiro box afiliado do Crossfit em SC (Florianópolis)

• 2018 – Brasil se torna o segundo país com maior número de box afiliados,  
              só perdendo para os EUA

3.1 HISTÓRIA  DO CROSSFIT
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OBJETIVO GERAL

• Realizar o Black Trunk Games.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Proporcionar uma competição de alto nível  
para os atletas do Sul do Brasil. 

• Difundir a competição de crossfit.

• Proporcionar entretenimento para o público em geral  
e estimular a prática da atividade física.

4. OBJETIVO
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Estima-se, com base na edição anterior, que  
o Black Trunk Games reunirá nos 2 dias de competição:

600 atletas, sendo 30% mulheres e 70% homens oriundos de todo Sul do Brasil,  
com uma maior participação da Grande Florianópolis.

2000 pessoas por dia como expectadores, na sua maioria adeptos de alguma  
atividade física ou familiares dos atletas.

Tanto os atletas quanto os expectadores são da classe A, B e C que tem  
alto poder de consumo, além de serem formadores de opinião.

5. PÚBLICO ALVO
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O Black Trunk Games é uma competição nas regras do Crossfit,  
onde os atletas são divididos em 4 categorias de trios:

• Trio Scale Misto (iniciante)

• Trio Amador Misto (intermediário)

• Trio Senior Misto (Atletas com uma média de idade superior a 35 anos)

• Trio RX misto (Avançado)

6. REGRAS DA COMPETIÇÃO
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• Contratação de assessoria de imprensa por dois meses que antecedem o evento,  
para fazer a comunicação com as revistas especializadas e jornais locais.

• Propaganda na principal rádio local com maior audiência, sendo seis chamadas  
por dia durante os 10 dias que antecedem o evento.

• Divulgação em sites e revistas especializados.

• Divulgação diária nas redes sociais (Facebook e Instagram), além do site do evento.

7. PLANO DE MÍDIA 
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A organização está sob a responsabilidade da Sul Marketing Esportivo, representada  
por seu diretor, Alessandro Custódio, que possui integridade moral e respeitabilidade,  
a partir de sua experiência na gestão de diferentes eventos esportivos. 

8. ORGANIZAÇÃO
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O Black Trunk Games é um evento de caráter social e esportivo, promovido com  
recursos provenientes de receitas promocionais e inscrições dos atletas.

9. ORÇAMENTO
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10. COTAS DE PATROCÍNIO

Cota OURO

A empresa será reconhecida e citada durante o evento  
pelo locutor.

A empresa patrocinadora, através do seu representante, 
poderá entregar a premiação para um dos campeões.

Empresa poderá distribuir todo e qualquer material de 
divulgação dentro do local onde será realizado o evento.

A logomarca da empresa estará estampada no backdrop  
de premiação com maior destaque.

O logo da empresa será publicado no site do evento 
(blacktrunkgames.com.br)

Será disponibilizado um espaço no evento para que  
a empresa monte um stand de 5mx5m, divulgue  
e comercializa seus produtos.

Patrocínio de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O nome da empresa apresentará o evento  
(A Empresa X apresenta – Black Trunk Games 2019)

Exposição do logo da empresa com maior destaque  
nos produtos promocionais (camisetas, sacolas).

Serão disponibilizados espaços dentro e fora do local  
do evento, para a divulgação das empresas através  
de faixas e banners.

O nome das empresas que patrocinarem o evento estarão 
presentes nos 200 cartazes que serão distribuídos e  
afixados em diversos pontos da cidade, principalmente  
nas academias, 4 semanas antes do evento.

O nome da empresa estará presente nos banners de 
divulgação do evento, que estarão nos principais sites 
especializados e de entretenimento do Brasil.
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10. COTAS DE PATROCÍNIO

Cota PRATA

A empresa será reconhecida e citada durante o evento 
pelo locutor.

A empresa patrocinadora, através do seu representante, 
poderá entregar a premiação para um dos campeões.

Empresa poderá distribuir todo e qualquer material de 
divulgação dentro do local onde será realizado o evento.

A logomarca da empresa estará estampada no backdrop 
de premiação com maior destaque.

O logo da empresa será publicado no site do evento 
(blacktrunkgames.com.br).

Será disponibilizado um espaço no evento para que  
a empresa monte um stand de 3mx3m, divulgue  
e comercializa seus produtos.

Patrocínio de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Exposição do logo da empresa nos produtos promocionais 
(camisetas, sacolas).

Serão disponibilizados espaços dentro e fora do local  
do evento, para a divulgação das empresas através  
de faixas e banners.

O nome das empresas que patrocinarem o evento estarão 
presentes nos 200 cartazes que serão distribuídos e 
afixados em diversos pontos da cidade, principalmente 
nas academias, 4 semanas antes do evento.

O nome da empresa estará presente nos banners  
de divulgação do evento, que estarão nos principais  
sites especializados e de entretenimento do Brasil.
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10. COTAS DE PATROCÍNIO

Cota BRONZE

A empresa será reconhecida e citada durante o evento 
pelo locutor.

A empresa patrocinadora, através do seu representante, 
poderá entregar a premiação para um dos campeões.

Empresa poderá distribuir todo e qualquer material de 
divulgação dentro do local onde será realizado o evento.

A logomarca da empresa estará estampada no backdrop 
de premiação com maior destaque.

O logo da empresa será publicado no site do evento 
(blacktrunkgames.com.br).

Empresa poderá distribuir todo e qualquer material de 
divulgação na largada e chegada da corrida.

Patrocínio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Exposição do logo da empresa nos produtos promocionais 
(camisetas, sacolas).

Serão disponibilizados espaços dentro e fora do local  
do evento, para a divulgação das empresas através  
de faixas e banners.

O nome das empresas que patrocinarem o evento estarão 
presentes nos 200 cartazes que serão distribuídos e 
afixados em diversos pontos da cidade, principalmente 
nas academias, 4 semanas antes do evento.

O nome da empresa estará presente nos banners  
de divulgação do evento, que estarão nos principais  
sites especializados do Brasil.
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11. EXPOSIÇÃO DA MARCA
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Patrocinar e apoiar competições como esta é ampliar as atuações da empresa, apostando em  
um retorno positivo para seu nome, seja em imagem, divulgação ou incremento no faturamento.

O Black Trunk Games oferece as melhores oportunidades de relacionamento, marketing e  
ativação junto ao target mais desejado do momento, atletas, jovens e amantes de atividades 
físicas. Formadores de opinião que sinalizam e determinam o comportamento de diferentes 
mercados. Tudo isso numa das cidades que mais praticam atividades físicas do Brasil,  
Florianópolis conhecida mundialmente pelas belezas da sua população e sua natureza.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS



www.sulmarketing.com.br

Alessandro Custódio
contato@sulmarketing.com.br

(48) 9 9646-8489 / 9 8433-7919


