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TRIBUNA OPEN DE TÊNIS 

PERÍODO: SETEMBRO E OUTUBRO

E BEACH TENNIS

APRESENTAÇÃO
O esporte é uma ferramenta eficaz para se promover a inclusão social e o desenvolvimento de pessoas, e através dele se obtém disciplina, 
respeito ao próximo, responsabilidade e, claro, mais saúde e bem-estar pessoal. 

Com os torneios de Tênis e Beach Tennis, a Rede Tribuna busca, entre outras coisas, divulgar e promover o esporte em todo o Estado, 
incentivar a prática esportiva, contribuir para capacitar e aprimorar tática e tecnicamente os atletas capixabas, ampliar a visibilidade da 
marca do patrocinador na mídia, além de promover novos canais de relacionamento entre as empresas patrocinadoras e seu público-alvo.

TRIBUNA OPEN DE TÊNIS E BEACH TENNIS



TRIBUNA OPEN DE TÊNIS
A Rede Tribuna realiza, desde 2011, o Tribuna Open 
de Tênis, reconhecido como o maior e melhor torneio 
de classes do Estado, e carinhosamente chamado de 
Grand Slam Capixaba. 

Em 2020, além do Tribuna Open de Tênis, a empresa 
realizou o primeiro torneio de Beach Tennis, um dos 
esportes que mais crescem no Estado, e comprovou 
a confiança dos atletas, obtendo mais de 225 
participantes nos dois eventos.

“ Foi um torneio de excelente nível. 
Partidas disputadas. Sem dúvida é 
a melhor competição do Estado. 
Estrutura ótima, cercada de gente boa 
e com uma energia boa” .

Nickolas Rosa, campeão na 
categoria Pro



TRIBUNA BEACH TENNIS
Diferente do Tênis, o Beach Tennis é um esporte informal e 
descontraído, que permite ser praticado ao som de muita 
música e com torcida animada. Após o sucesso da primeira 
edição do Tribuna Beach Tennis, a expectativa é de um 
número ainda maior de participantes nos próximos eventos, 
com jogadores de alta performance e também amantes 
dos esportes em geral, que querem experimentar outras 
práticas esportivas.

“  O Beach Tennis cresceu demais, basta 
ver os points de Vitória e Vila Velha. É um 
esporte que tem tudo a ver com nosso 
Estado, com as praias, o clima. Tomara que 
tenhamos novas edições”.

Débora Servante, campeã em duplas 
mistas (Débora e Daniel)

“  A disputa na areia veio para ficar. O 
Beach Tennis se consolidou como esporte. 
Agrega muito, famílias inteiras jogam juntas, 
com muita descontração. Vamos manter essa 
parceria com A Rede Tribuna para repetir no 
ano que vem”.

Wilmar Barroso, organizador



OPORTUNIDADE DE PATROCÍNIO

A) COTA NAMING RIGHT (APRESENTA) - 
01 COTA EXCLUSIVA
APLICAÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR EM:

• 60 inserções na TV Tribuna/SBT

• 02 anúncios de 01 página no jornal A Tribuna

• 06 anúncios de 50cm/col no jornal A Tribuna

• 80 inserções na Legal FM

• 80 inserções na Tribuna FM Vitória

• 30 diárias de Bilboard Slim B no Tribuna Online

• 01 backdrop

• 02 lonas de até 10mx2m, sendo uma no fundo de uma quadra de 
Tênis e outra no espaço livre do local.

• Troféu

• Ação de relacionamento no local *

• Distribuição de brindes ao público aos jogadores* 

• Distribuição de kits aos campeões* 

MÍDIA DE APOIO 
• 50 inserções de 15” na grade rotativa da TV Tribuna/SBT 

VALOR DA COTA:
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) 



B) COTA MÁSTER - 04 COTAS
APLICAÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR EM:

• 60 inserções na TV Tribuna/SBT

• 02 anúncios de 01 página no jornal A Tribuna

• 06 anúncios de 50cm/col no jornal A Tribuna

• 80 inserções na Legal FM

• 80 inserções na Tribuna FM Vitória

• 30 diárias de Bilboard Slim B no Tribuna Online

• 01 backdrop

• 02 lonas de até 4mx1m, sendo uma no fundo de uma 
quadra de Tênis e outra no espaço livre do local.

• Troféu

• Ação de relacionamento no local *

• Distribuição de brindes ao público aos jogadores* 

• Distribuição de kits aos campeões* 

MÍDIA DE APOIO 
• 20 inserções de 15” na grade rotativa da TV Tribuna/SBT 

VALOR DA COTA:
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

C) COTA APOIO - 04 COTAS 
APLICAÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR EM:

• 30 diárias de Bilboard Slim B no Tribuna Online

• 01 backdrop

• 02 lonas de até 2,8mx80cm nas grades laterais das 
quadras de Tênis e Beach Tênis

• Troféu

• Ação de relacionamento no local *

• Distribuição de brindes ao público aos jogadores* 

VALOR DA COTA:
R$ 7.000,00 (sete mil reais) 

D) COTA LOCAL- 04 COTAS 
• Possibilidade de ativação de marca no local do evento, 
podendo realizar distribuição de brindes ao público e aos jogadores. 

• 02 faixas de 2,8mx0,80m nas grades laterais das quadras 
de Tênis e Beach Tênis

VALOR DA COTA:
R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

* Material, produção, instalação e remoção de responsabilidade do 
anunciante



Rua Joaquim Plácido da Silva, 225, Ilha de Santa Maria
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