


NOSSA PEGADA É DIFERENTE ! 
O QUE MARCAS E PÚBLICO PROCURAM ? 

EXPERIÊNCIAS CONTEÚDO 

ENTRETENIMENTO 

QUALIDADE DE VIDA 

Realizar eventos diferenciados... Mudar os padrões, proporcionar 
experiências prazerosas para o público e que fortaleçam as marcas. 
 
É nessa pegada  que utilizamos como ferramenta: 

ESPORTE 

 ...para criação de eventos diferenciados e que gerem resultados. 



Imagine um evento “All In“...  
 
Um espaço onde tudo o que acontece são experiências 
esportivas e  entretenimento para que marcas possam 
apresentar seus produtos e seu conceito. 
 
Um espaço onde essas experiências provoquem todos os 
sentidos, proporcionando uma grande conexão entre o 
público e a marca. 
 
Some a isso o Verão,  a estação mais badalada do ano, 
durante as férias o público está mais disposto a mudar 
hábitos, a consumir e a estar no centro das atenções. 
 
Esse será  nossa... 
 



A Estação Pratique Esporte Summer 
Edition, tem o esporte e o 
entretenimento como ferramentas de 
integração entre diferentes atrações. 
 
Saúde, Bem Estar, Conversa Aberta com 
Especialistas, Qualidade de Vida, Música  
e Gastronomia são algumas das 
interações que fazem parte da 
programação do espaço. 
 
A ideia é proporcionar uma vivência 
entre marcas e público através de uma 
programação repleta de atividades e 
conteúdo. 
 

#PRATIQUEOVERÃO 
 



#PRATIQUEESPORTE 
 

Modalidade ao ar livre com 
participação do público 
através de clínicas e muita 
diversão. 
 
Incluindo escalada, slackline, 
estação para prática de skate, 
stand up paddle,  patins e 
bike, arena de jogos de praia, 
balance board, crossfit e 
academia. 



#PRATIQUEESPORTE 

 



#PRATIQUEQUALIDADEDEVIDA 
 

Atividades funcionais, 
alongamento e ginástica 
 
Bate papo com especialistas 
sobre esporte, saúde, 
alimentação... conversas  com 
convidados sobre assuntos 
como suplementação 
alimentar, envelhecer com 
qualidade, dentre outros... 
 
Hair Spa, um espaço para 
provocar  um resgate do 
equilíbrio do corpo e da alma. 



#PRATIQUEQUALIDADEDEVIDA 

 



#PRATIQUEENTRETENIMENTO 
 

Aproveitando todo o clima de 
descontração do verão com 
um final de tarde com vista 
para o mar, teremos uma série 
de programações para toda a 
família. 
 
Música, Gastronomia, 
Decoração, Telão para Exibição 
de Conteúdos, Dj´s, Encontros 
e Espaço PET  



#PRATIQUEENTRETENIMENTO 

 



ILHABELA – Do Natal ao Carnaval* 
 
Ilhabela, dispensa comentários e 
apresentações. Uma Ilha mágica com 
opções de lazer para todos os gostos... 
 
Ilhabela respira esporte, lazer, 
atividades radicais, gastronomia, 
história e muita sofisticação. Esse será o 
nosso cenário. 
*programação de horários e dias da semana 

 

O LOCAL E QUANDO 
 



ILHABELA  
 

CATEGORIA 

ILHABELA CHEGOU AO TOPO 
DO RANKING DO TURISMO 
NACIONAL EM 2018. 

42 PRAIAS 

MAIS A “VILA”, SEU FAMOSO CENTRO 
HISTÓRICO, HOTÉIS E ROTEIRO 
GASTRONÔMICO E ECOLÓGICO. 

1 MILHÃO PESSOAS. PÚBLICO FLUTUANTE NA ALTA TEMPORADA 

+70 ESCALAS. CRUZEIROS MARÍTIMOS NA ILHA. 250K TURÍSTAS 

65%. CLASSE AA e A 

SOFISTICAÇÃO. OS MELHORES ROTEIROS E EVENTOS DO LITORAL NORTE 

Ilhabela está entre os destinos litorâneos mais sofisticados e procurados por 
moradores de todo o estado de São Paulo. Ilhabela desperta paixões em turistas 
de todo o Brasil, que veem no lugar uma ótima oportunidade de aliar conforto,  

baladas, esportes e  bons serviços a excelentes praias. 



PROJETOS AUTORAIS + MARCAS + LOCAÇÕES 

COMO TRABALHAMOS OS RELACIONAMENTOS ?  
E COMO ELES GERAM A ENTREGA  E OS RESULTADOS. 

PÚBLICO 
EXPERIÊNCIAS QUE GERAM ENGAJAMENTO + 
FIDELIDADE DE MARCA + MÍDIA ESPONTÂNEA 

POTENCIALIZANDO 

GERAÇÃO DE CONTEÚDO + CONTEÚDO CUSTOMIZADO + 
INFLUENCIADORES + MÍDIA + PERSONALIDADES DIRECIONADAS  



PROJETO 



QUEREMOS VOCÊ NA ESTAÇÃO PRATIQUE ESPORTE 
SUMMER EDITION 

Sua marca e seu produto não podem ficar de fora desse  
Evento. 
 
A Estação Pratique Esporte é um projeto proprietário da 
ENERGY EVENTOS  e tem em sua organização 
institucional   algumas instituições e federações que 
compartilham o mesmo objetivo. 
 
Com isso temos  desenvolvido iniciativas e parcerias  
sócio esportivas com o objetivo de divulgar a prática 
esportiva e a qualidade de vida, com essas iniciativas 
conseguimos subsídios para as marcas que queiram 
participar de nosso evento como patrocinadores, 
apoiadores ou com venda de produtos. 
 
 



VOCÊ NA ESTAÇÃO PRATIQUE ESPORTE 
SUMMER EDITION 

Você pode participar de nosso evento demonstrando e 
vendendo seu produto, patrocinando ou apoiando uma 
arena esportiva.  
 
Com os Incentivos  e as parcerias com os principais 
órgãos governamentais, os valores investidos caem em 
média 50%!!! 
 
Não da para ficar de fora desse evento. 
 
Queremos você com a gente nessa pegada. 
 
#pratiqueesporte #pratiqueoverão  
 
 



ENTREGA, RETORNO E PRESENÇA DE MARCA 
GERAÇÃO DE CONTEÚDO 

BRANDED CONTENT 

Geração de Conteúdo 
customizado, oferecido 
pela marca, alusivo ao 
evento. 

MÍDIAS SOCIAIS 

Ampla cobertura e 
utilização das mídias 
sociais, em tempo real e 
com influenciadores. 

HOT SITE DO EVENTO 
PORTAIS E MÍDIAS 

Geração de Conteúdo 
customizado, oferecido 
pela marca, alusivo ao 

evento. 

REVISTAS 

Geração de Conteúdo 
customizado, oferecido 
pela marca, alusivo ao 

evento. 



ENTREGA, RETORNO E PRESENÇA DE MARCA 
GERAÇÃO DE CONTEÚDO 

• O Estação Pratique Esporte segue a receita de sucesso de divulgação de mídia 
dos nossos eventos, com investimentos de divulgação pela Internet e pelas redes 
sociais com embaixadores e micro influenciadores. 

• Assessoria de Imprensa com releases 
• Anúncios e Editoriais 
• Site, Redes Sociais, Banners 
• E-mail marketing com base de 500 K de atletas cadastrados 
• Comunicação Visual de todo o Evento 
• Fortes Parcerias com Meios de Comunicação 

 

Rádio 
Oficial 

Editora 
Oficial  



ENTREGA, RETORNO E PRESENÇA DE MARCA 
GERAÇÃO DE CONTEÚDO 

Alguns preferem assistir e torcer. Outros preferem praticar. De uma 
forma geral, é fácil ver como os brasileiros interessados em esportes  
se comportam.  
 
Mesmo porque somos conhecidos como o país do futebol. Nesse 
cenário, a Internet é a grande aliada para aqueles que buscam comprar 
ingressos, camisetas de times, artigos para a prática esportiva e/ou 
notícias dos campeonatos e competições que acompanham. 
 
Hoje esse público procura em sua maioria por “EXPERIÊNCIAS”. 
 
Experiências proporcionadas por marcas como treinões e corrida por 
exemplo, mas principalmente por Grandes Eventos Esportivos como 
Feiras, Corridas em locações especiais e ativações com conteúdo.  
 
E quando conseguimos atingir o público em  pontos como a PAIXÃO, 
atingimos a excelência no evento e os resultados de exposição de 
marca e produto tendem a durar mais de 4 anos.  



ENTREGA, RETORNO E PRESENÇA DE MARCA 
GERAÇÃO DE CONTEÚDO 

Apoio e Patrocínio com presença 
em toda comunicação do evento. 
 
Possibilidade de aplicação nas 
atividades da arena ou criação de  
ativação personalizada.  
 
Sampling e ativações devem ser 
discutidas e elaboradas de acordo 
com a temática do evento. 

Ativação Mitsubishi com café, Lounge e Parede de 
Escalada e sorteio de viagem para o Atacama. 



AIRBAG JUMP, único no Brasil, colchão 
para pratica de saltos profissionais e 
amadores faz sucesso em todas as suas 
ativações. 
 
Mudou o posicionamento da AXE no 
festival do Lolapalooza devido a sua 
projeção e foi a ativação de maior 
sucesso na Costa Rica com a Coca Cola 
na campanha “Um Salto para a 
Felicidade”. 

#MENUATIVAÇÃOEXTRA 
 



BAR NAS ALTURAS, pense em um bar 
com capacidade para 10 pessoas, até aí 
tudo normal... Agora vamos pegar esse 
bar e iça-lo a 40 metros de altura. 
 
Esse é o bar nas alturas, com certeza 
uma outra ótima opção de ativação para 
o verão.  

#MENUATIVAÇÃOEXTRA 
 



PRATIQUE ESPORTE E ENERGY EVENTOS 
PROJETO PROPRIETÁRIO 

“Pratique Esporte” e suas vertentes é um projeto proprietário 
da Energy Eventos. 
 
Pratique o Inverno no Parque Villa Lobos – clique aqui e veja 
como foi o evento no parque jul/2019 
 
Estação Pratique Esporte – clique aqui e veja as marcas que 
participaram de nossas atividades 
 
Pratique Esporte Experience – clique aqui e veja como foi a 
realização da feira out/2019 

www.energyeventos.com.br  55 (11) 97530-5383 


