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TÊM ENTRE
16 E 24

ANOS

Os jogadores estão divididos
entre todas as faixas etárias,
porém há uma maior
concentração entre os que
possuem idade de 16 a 24
anos, representando 43,2%
do total. 

Para cada grupo, há uma
preferência de aparelho para
jogos, sendo expressivo o uso
de smartphone entre as
mulheres.



Esta arena é um espaço de
entretenimento e tecnologia.  

Não estamos apresentando o FUTURO. 
Estamos falando do PRESENTE.

Paradise Arena BC

PÚBLICO
ARENA
Durante os 20 dias de Paradise
Arena BC, receberemos
aproximadamente 200 mil
visitantes e impactaremos
milhões de pessoas. 

Frequentarão a Arena, adeptos
aos games e todas as pessoas
que estão conectadas a eles,
como familiares e amigos. 

Sua marca vai se conectar muito além
desse universo. 



GERAÇÃO Z

Acostumada a estar ligada às telas o
tempo todo, entende que o mundo
virtual e real são a mesma coisa.

Usa a internet e as mídias sociais como
uma maneira de expor os seus pontos de
vista, sob as mais variadas maneiras
possíveis. 

Preocupada com questões sociais, está
sempre discutindo direitos das minorias
e outras causas que estejam “em alta” no
momento. 

É engajada politicamente e muitas
pessoas estão acostumadas a ir às ruas
para defender as suas opiniões políticas.

A geração Z prefere as profissões do futuro, que as gerações
X e Y nem sequer podiam imaginar em sua juventude. 

Busca aliar trabalho e lazer em uma atividade só. As pessoas
dessa geração são nômades digitais, gamers profissionais,
influenciadoras digitais. Mas também são indecisas,
especialmente com relação ao futuro e à carreira.

A GERAÇÃO QUE NASCEU
CONECTADA
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CRONOGRAMA
PARA 20 DIAS
AGENDAMENTO ESCOLAS
> PERÍODO: MANHÃ

- Recepção no espaço multiuso em
formato de auditório

- Divisão dos alunos em 03 grupos para
participação em sistema de rodízio:

PlayRoom 03: 
Oficina de Programação de Games

PlayRoom 04: Torneio de FIFA

PlayRoom 05: Multiplayer

AGENDAMENTO PÚBLICO GERAL
> PERÍODOS: TARDE E NOITE

PlayRoom 03: Aula com RQA
PlayRoom 04: Jogos Livres 
PlayRoom 05: Jogos Livres FIFA

- Torneios FIFA
- Torneios curtos 
- Torneio longo do Projeto
- Transmissão de lives no telão da Arena

PROGRAMAÇÃO PROGRAMAÇÃO TARDE

PROGRAMAÇÃO NOITE

Paradise Arena BC



Torneio oficial da
PARADISE ARENA BC

Evento de Cosplay

Paradise Arena BC

PROGRAMAÇÃO

FIM DE SEMANA 01 FIM DE SEMANA 02 FIM DE SEMANA 03
Programação especial
com TOP Players



A PARADISE ARENA BC vai proporcionar
acesso e interação àqueles que diariamente
não têm contato com o universo gamer.

De terça a quinta-feira, nosso espaço
funcionará com agendamento das escolas
para visitação e experiências dos alunos.

Professores presenciais e online darão todo
o suporte àqueles que não têm
conhecimento algum dos equipamentos
para que todos possam aproveitar esse
momento da melhor forma. 

Buscaremos apoio da Secretaria da
Educação, por isso seremos mais certeiros
na escolha das unidades escolares.

Paradise Arena BC

SOCIAL



MEDIA 
PARTNER

TV de maior audiência

Impresso de maior

abrangência

Rádios com público mais

qualificado

Portal com maior número de

usuários

OS PRINCIPAIS VEÍCULOS DE
COMUNICAÇÃO DO ESTADO 



6 emissoras 

2.619.789 
Domicílios com TV

7.130.247

Telespectadores

Potenciais
 

7.270.172 

População

LÍDER.
24 HORAS.

365 DIAS NO ANO.

TELEVISÃO



DIGITAL
Os maiores veículos de comunicação do Estado em um único lugar. 

O portal
de SC
com

maior
número

de
usuários
em 2021



RÁDIO

A Rede Atlântida é mais que uma rádio, é a maior geradora de conteúdo jovem multiplataforma da região
sul. 

Humor, mundo pop, esporte, mundo feminino, tecnologia e curiosidades: diariamente, conteúdos nesses
temas são gerados e distribuídos nas diferentes plataformas da rede, como rádio, aplicativos, site, blogs
e nos perfis das principais redes sociais.



Patrocínio
BRONZE R$ 200K

INVESTIMENTO PARA SER UM PATROCINADOR DA PARADISE ARENA BC

INVESTIMENTO

APRESENTA 
R$ 600K

Patrocínio
GOLD R$ 400K

Patrocínio
SILVER R$ 300K

Apoio 
R$ 100K



CONTRAPARTIDA
APRESENTA 

Assinatura no nome do projeto - presente em todos os

materiais que citarem a Arena. (Mesmo peso de uma

cota de Naming Rights)

Logo na moldura do telão

Logo em looping durante jogos transmitidos telão

Logo  no pórtico entrada

Logo nas 08 Bandeiras

Logo nas  04 coberturas corners

Logo nas camisetas de  Staff

Testeira do escritório

Tela de espera dos PCs

02 Paredes externas do container da entrada 

03 Paredes Externas (fundos) dos containers de jogos

01 Welcome post no instagram oficial do evento

Mínimo de 30 Stories no instagram oficial do evento

durante o período do projeto

Mínimo 12 posts no feed oficial do instagram do

evento durante todo o período

(reels/carrosséis/post estático)

Compartilhamento em perfis de influenciadores e

parceiros totalizando mais de 500mil seguidores

Assinatura Comercial NSC/Globo TV 30" - 16

inserções 

05 conteúdos nos portais do NSC Total

Assinatura Comercial Rádio Atlântida 30"- 100

inserções

02 posts no perfil da Rádio Atlântida 

32 toques ao vivo da Arena na Rádio Atlântida 

 01 anúncio página inteira exclusivo no Jornal Santa 

01 branded página exclusivo no Jornal Santa 



APRESENTA

Estimativa TOTAL envolvendo todos
os canais de comunicação é de 
2,4 Milhões de impactos. 

IMPACTOS

MAPA DE MÍDIA TV  
01 inserção BOM DIA PRAÇA                         6:00
01 inserção BOM DIA BRASIL                         8:30
01 inserção MAIS VOCÊ                                     9:30
01 inserção ENCONTRO                                   10:45
01 inserção SESSÃO DA TARDE                  15:00
01 inserção JORNAL DO ALMOÇO             12:00
01 inserção NSC NOTÍCIAS                              19:10
05 inserções GLOBO ESPORTE                  13:00
02 inserções AUTO ESPORTE                       9:25
02 inserções FUTEBOL DE DOMINGO     15:50



CONTRAPARTIDA
PATROCÍNIO GOLD 

Logo na moldura do telão

Logo em looping durante jogos transmitidos telão

Logo  no pórtico entrada

Logo nas camisetas de Staff

Tela de espera dos PCs

01 parede interna de um container de jogo

02 Paredes externas do container da entrada 

03 Paredes Externas (fundos) dos containers de jogos

01 Welcome post no instagram oficial do evento

Mínimo de 25 Stories no Instagram oficial do evento

durante o período do projeto

Mínimo 10 posts no feed oficial do Instagram do evento

durante todo o período (reels/carrosséis/post

estático)

Compartilhamento em perfis de influenciadores e

parceiros totalizando mais de 500mil seguidores

Assinatura Comercial NSC/Globo TV 30" - 9

inserções 

05 conteúdos nos portais do NSC Total

Assinatura Comercial Rádio Atlântida 30"- 100

inserções

01 posts no perfil da Rádio Atlântida 

30 toques ao vivo da Arena na Rádio Atlântida 



PATROCÍNIO GOLD

Estimativa TOTAL envolvendo todos
os canais de comunicação é de 
1,9 Milhões de impactos. 

IMPACTOS

MAPA DE MÍDIA TV  
05 inserções GLOBO ESPORTE                  13:00
02 inserções AUTO ESPORTE                       9:25
02 inserções FUTEBOL DE DOMINGO     15:50



CONTRAPARTIDA
PATROCÍNIO SILVER

Logo em looping durante jogos transmitidos telão

Logo no pórtico entrada

Tela de espera dos PCs

01 Parede interna de um container de jogo

02 Paredes externas do container da entrada 

03 Paredes Externas (fundos) dos containers de jogos

01 Welcome post no instagram oficial do evento

Mínimo de 20 Stories no Instagram oficial do evento

durante o período do projeto

Mínimo 7 posts no feed oficial do Instagram do evento

durante todo o período  (reels/carrosséis/post

estático)

Compartilhamento em perfis de influenciadores e

parceiros totalizando mais de 500mil seguidores

05 conteúdos nos portais do NSC Total

05 conteúdos nos portais do NSC Total

Assinatura Comercial Rádio Atlântida 30"- 120

inserções

05 posts no perfil da Rádio Atlântida 

30 toques ao vivo da Arena na Rádio Atlântida 

03 Merchandising de 60"na Rádio Atlântida

 01 anúncio página inteira exclusivo no Jornal Santa 

01 branded página exclusivo no Jornal Santa 

Estimativa TOTAL envolvendo todos
os canais de comunicação é de 
1,6 Milhões de impactos. 

IMPACTOS



CONTRAPARTIDA
PATROCÍNIO BRONZE 

Logo em looping durante jogos transmitidos telão

Logo no pórtico entrada

Tela de espera dos PCs

01 parede interna de um container de jogo

03 Paredes Externas (fundos) dos containers de jogos

01 Welcome post no instagram oficial do evento

Mínimo de 15 Stories no Instagram oficial do evento

durante o período do projeto

Mínimo 4 posts no feed oficial do Instagram do evento

durante todo o período (reels/carrosséis/post

estático)

Compartilhamento em perfis de influenciadores e

parceiros totalizando mais de 500mil seguidores

05 conteúdos nos portais do NSC Total

Assinatura Comercial Rádio Atlântida 30"- 100

inserções

02 posts no perfil da Rádio Atlântida 

25 toques ao vivo da Arena na Rádio Atlântida 

02 Merchandising de 60"na Rádio Atlântida

Estimativa TOTAL envolvendo todos
os canais de comunicação é de 
1,4 Milhões de impactos. 

IMPACTOS



CONTRAPARTIDA
APOIO 

Logo em looping durante jogos transmitidos telão

Logo  no pórtico entrada

Tela de espera dos PCs

01 Welcome post no instagram oficial do evento

Mínimo de 10 Stories no Instagram oficial do evento

durante o período do projeto

Mínimo 2 posts no feed oficial do Instagram do evento

durante todo o período (reels/carrosséis/post

estático)

Patrocínio exclusivo do espaço kids

Estimativa TOTAL envolvendo todos
os canais de comunicação é de 
1,2 Milhões de impactos. 

IMPACTOS



QUEM JOGA COM A GENTE

Media Partner: Realização:



PARADISE ARENA BC
LET'S PLAY
CONTATO

marcos@sportion.com.br

41 99161.8382


