Campanha Publicitária: Copa do Mundo 2018
Campanha Publicitária: Copa do Mundo 2018 Nada atrai mais a atenção dos brasileiros do que ver a
seleção do seu País em campo na busca pelo maior título do futebol. Sim, estamos falando do maior evento
esportivo mundial, a Copa do Mundo. E as AABBs não podem deixar de aproveitar esse megaevento para
realizar uma campanha de fidelização e/ou captação de associados. Afinal, grande parte de nosso público
pratica a modalidade em todos os cantos do Brasil e o esporte, além de estar no DNA das AABBs, é uma
paixão nacional.
Visando auxiliar as AABBs, a FENABB preparou um material especial para a comunicação do seu evento:
adapte as peças à sua ação e garanta uma Copa do Mundo com muita animação, diversão e
confraternização para os seus associados e familiares.
Para que a torcida fique ainda mais bonita, preparamos um modelo de camisa que vai uniformizar essa
animada família. Com o objetivo de assegurar uma negociação mais acessível, fizemos uma parceria com
a Texmodel Brasil Confecções, de Blumenau (SC), para aquisição das camisetas personalizadas TORCIDA
BRASIL, nas condições abaixo:
 Valor Camiseta: R$ 15,99 por peça
 Tamanhos adulto, infantil (entre 2 e 16 anos) e especiais
 Quantidade mínima: 50 unidades (sendo quantidade mínima por tamanho 4 peças)
 Tecido: 100% Poliéster Dry, estampa em silk frente / costas
 Arte: Em anexo
 Frete incluso para pedidos acima de 200 peças (incluir CEP e CNPJ no pedido)
 Frete por conta do comprador para os pedidos de 50 a 199 peças.
 Prazo máximo para pedidos: 15/05
 Prazo de entrega: em média 20 dias
 Prazo de pagamento 21 dias a partir da emissão de NF, via boleto bancário
 E-mail para recebimento do pedido em anexo: texmodel@texmodel.com.br
 Solicitar confirmação de recebimento do e-mail (pedido)
 Tabela de medidas das peças no site http://www.texmodel.com.br/medidas-camisetaspromocionais-sp-sc
 Contatos para dúvidas: Jamille (47) 99909-3300 ou José (47) 99982-3000
Inobstante a parceria acima, lembramos que as Associações estão livres para confeccionar as Camisetas
onde desejarem. O leiaute e as especificações estão disponíveis no arquivo Camisetas Copa 2018.
Aproveite a temporada do maior evento esportivo para oferecer aos associados ações especiais, conforme
as sugestões abaixo:
1) Espaço “Troca de Figurinhas”
Reunir os associados que estão fazendo a coleção da Copa para momento de troca de figurinhas,
com datas marcadas.
Definir espaço e instalar ambiente para realização da ação:
 Boxtruss 3m x 2m com arte do evento
 Tapete de Grama
 Pufes Bola de Futebol
 Banner informando data e horário da troca de Figurinha Essa estrutura pode ser
reaproveitada no espaço “Vem torcer com a gente!”

2) Espaço “Vem torcer com a gente!”
A ideia é ambientar uma área de destaque do Clube com o tema Copa do Mundo.
Estrutura Mínima Sugerida que deverá ser adaptada ao espaço disponibilizado pela AABB:
 Boxtruss 3m x 2m com arte do evento
 Tapete de Grama
 Pufes Bola de Futebol
 TV 60' + Suporte
3) Confecção e Venda (ou Distribuição) da Camiseta Torcida Brasil

4) Parceria com Concessionário Restaurante para criação do BAR DA COPA, com petiscos, bebidas e
atendimento especial no Espaço VEM TORCER COM A GENTE!

5) Bolão entre associados O Bolão Copa do Mundo é uma brincadeira para integrar os associados do
Clube, sem fins lucrativos. Crie o seu regulamento, premie com brindes diversos e faça a festa com os
associados.

6) Exposições relacionadas ao tema
O Clube também tem um importante papel na área cultural. A Proposta é aproveitar o momento e trazer
informações sobre a Copa do Mundo através de exposições. Seguem algumas ideias:
 “A História das Copas”
 “ Rússia – Conheça melhor o país da Copa 2018”
 “ Conheça os Mascotes das Copas”.
Divulgação: Caso sua AABB promova alguma atividade, registre o evento e envie as fotos para
fenabb@fenabb.org.br, com um breve resumo do que aconteceu, para publicação em nossos veículos de
comunicação.

Vamos juntos torcer pela nossa seleção. E que venha o hexacampeonato!

