


O EVENTO 

A Copa Record de Futsal é um verdadeiro sucesso comercial. 

 

Realizada nos últimos 12 anos, foram mais de 100  equipes participantes, 

mais de 5.000 atletas e centenas de jogos disputados com técnica, 

paixão e envolvimento. A RecordTV investe cada vez mais no esporte.  

 

Nossos eventos tem total envolvimento com a marca do anunciante, 

além do compromisso em satisfazer seus objetivos de comunicação e 

marketing. As marcas patrocinadoras tem a oportunidade de estar 

praticamente todo o ano em evidência com grande exposição 

relacionada ao evento. 



OBJETIVOS 

Incentivar a prática de esportes e o comparecimento aos locais dos jogos, 

destacar as cidades onde estes acontecem, aumentar o envolvimento e promover 

o estreitamento das relações com o público da nossa região através de: 

 

• Envolvimento das equipes participantes em uma disputa saudável e esportiva; 

 

• Proporcionar grande visibilidade para os anunciantes que aderirem a este 

projeto com grande exposição e frequência por um longo período de tempo, o 

que ocasiona maior índice de lembrança da marca e sua associação com um 

evento esportivo; 

 

• Cobertura e divulgação jornalística dos jogos, com matérias exibidas nos 

telejornais locais Balanço Geral e SP Record, durante todo o campeonato; 



MECÂNICA DOS JOGOS 

TIMES REGIÃO BAURU 

Disputam entre si 

QUEM GANHA... 

QUEM PERDE... 

Classificação 

SÉRIE OURO 

SÉRIE PRATA 

TIMES REGIÃO SOROCABA 

Disputam entre si 

QUEM GANHA... 

QUEM PERDE... 

Classificação 

SÉRIE OURO 

SÉRIE PRATA 

SUPERCOPA 
PRATA 

SUPERCOPA 
OURO 



COPA RECORD DE FUTSAL FEMININO 

A Copa Record de Futsal Feminino proporciona grande visibilidade para os anunciantes 

que aderirem a este projeto com grande exposição e frequência por um longo período 

de tempo, o que ocasiona maior índice de lembrança da marca e sua associação com 

um evento esportivo. 

 

ENVOLVIMENTO COMERCIAL 

(Finais das Regiões de Bauru, Sorocaba e a Supercopa) 

02 Placas adesivadas 2,00x0,80 
02 Inserts de vídeo (texto foguete) 
01 Comercial de 30” no intervalo 

Tabela de preços – Record TV Paulista Out/19 
Valores 5” – BGBA , SPRU e RT. Valores de 30” - RT 

I N V E S T I M E N TO  PA R A  

260 INSERÇÕES 

R$ 40 543.341, 

Período – Abril a Junho 



COPA RECORD DE FUTSAL FEMININO 

A Copa Record de Futsal Feminino proporciona grande visibilidade para os anunciantes 

que aderirem a este projeto com grande exposição e frequência por um longo período 

de tempo, o que ocasiona maior índice de lembrança da marca e sua associação com 

um evento esportivo. 

 

ENVOLVIMENTO COMERCIAL 

(Finais das Regiões de Bauru, Sorocaba e a Supercopa) 

02 Placas adesivadas 2,00x0,80 
02 Inserts de vídeo (texto foguete) 
01 Comercial de 30” no intervalo 

Tabela de preços – Record TV Paulista Out/19 
Valores 5” – BGBA , SPRU e RT. Valores de 30” - RT 

I N V E S T I M E N TO  PA R A  

310 INSERÇÕES 

R$ 65 629.404, 

Período – Abril a Junho 




