
APRESENTA



A Corrida de Rua tem uma relação

visceral com seu público.

A SC21K é o momento ideal para

expansão da sua marca no sul do Brasil,

com esse público tão apaixonado!



+ de 100 MIL Corredores Catarinenses;
O Estado é o 2º maior faturamento em turismo,
6º maior PIB e menor taxa de desemprego do País



“Tenho participado de eventos fora do meu 
estado e a experiência em SC foi muito 

positiva, se Deus quiser voltarei!”

@joaovale8612

“Tudo muito organizado, isso deixa os 
atletas seguros. Parabéns a toda a equipe!”

@lucoutinhodeamarante

“Padrão Corre Brasil! Não tenho palavras para 
descrever a emoção! Organização 1.000, dia 

espetacular e lugar maravilhoso.”

@arnonthomaz

ENTRE AS
5 MAIORES
DO BRASIL

+ DE 50 MIL
CLIENTES ÚNICOS

70% CLIENTES
SÃO DE SC

A CORRE BRASIL TEM AS MELHORES E MAIS DESEJADAS 

PROVAS DO ESTADO, COMBINADA A UMA RELAÇÃO 

EMOCIONAL, FIEL E AFETIVA SEM IGUAL.



Estratégia digital

Lugar ideal

Organização com mais de 90% de aprovação

Percurso Rápido e Plano

Estrutura para receber + de 5mil atletas

Cidade Atrativa



BEIRA-MAR CONTINENTAL - FLORIANÓPOLIS/SC

5K19/NOV

SÁBADO - SUNSET DOMINGO

3K - 15K - 21K20/NOV

O EVENTO



Arena com interações artísticas, DJ,
Food Trucks e Espaços instagramáveis.
Entrega de kit com customização da camiseta
Expo com Loja oficial do evento
Talk Show com padrinho da prova.



Gênero

58% - Masculino
42% - Feminino

Modalidades

56% - 21K
23% - 5K
21% - 10K

Faixa etária Principais Estados

1% - até 18 anos
6% - 18 - 24
28% - 25 - 34
38% - 35 - 44

19% - 45 - 54
5% - 55 - 64
3% - 65 +
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NOSSOS CORREDORES

Ao longo de 6 anos a frente da Meia Maratona Internacional
de Florianópolis/Santa Catarina, reuniu + de 27.000 atletas.

“Muito feliz por viver esse 
momento! Obrigada
@correbrasil

@zilkaandretta
“Quero parabenizar a orga-
nização... a prova estava 
Incrível.... principalmente a 
hidratação... vocês estão de 
parabéns! Foi excelente
@pri_m_soares

“Parabéns pela organi-
zação! Foi tudo muito bem 
organizado e planejado! 
Não faltou nada! Vcs estão 
de parabéns! E a medalha e 
linda
@danieltosello

“Essa prova foi linda, orga-
nização perfeita. Foram 
meus primeiros 21km ofici-
ais! Foi um percurso de “EU 
comigo MESMA” Amei! Só 
agradecer

@lucoutinhodeamarante



• Mote: A 1ª vez é inesquecível!

• Web Serie assinado pelo Embaixador do Evento.

• Nome sugerido @yannrodrigues - 248 mil seguidores

A data (final de novembro) possui tradição no calendário 

da Corre Brasil e existe expectativa quanto a abertura

das inscrições da Meia Maratona de Santa Catarina.

A proposta é surpreender o mercado com um evento

renovado, trazendo uma linguagem atual e conectada 

com perfil mais jovem.  

A estratégia para gerar buzz na internet se divide em 

duas frentes:

CAMPANHA



PÓRTICO DE LARGADA

BACKDROP DE PREMIAÇÃO

VISIBILIDADE



VISUAL DO KIT



INFLUENCIADORES E CONVIDADOS
A Corre Brasil possui uma rede de influência de conteúdo espontâneo através dos parceiros:

@saideco
14.300 seguidores

@melllporto
53.000 seguidores

@narapradoo

28.100 seguidores

@jurandyrcouto

8.100 seguidores

@ojaniosantos

14.400 seguidores

@corre_r10

8.400 seguidores
@confrariadascorridas

3.600 seguidores

@corretaty

14.900 seguidores

@corre_elaine
14.300 seguidores

8.400 seguidores

@_psico_run___

23.700 seguidores

@samir_abjaude

11.100 seguidores

@leticia_saltori

15.200 seguidores

@edurochasprintfinal

Outros influenciadores e atletas convidados variam de acordo com perfil e estratégia de cada evento



OFFLINE

2% do valor arrecadado com as inscrições é direcionado para 
fundo publicitário. A verba total destinada para cada evento 
pode variar conforme comercialização das cotas de patrocínio.

NDTV é filiada Record TV em SC, considerada a maior geradora de conteúdo regional do Estado

90% dos brasileiros se 
informam pela TV sobre 
o que acontece no País

77% assistem TV
todos os dias

PLANO DE MÍDIA



MÍDIA EXTERNA MÍDIA ONLINE
•
• 14 dias
• Cidade sede da prova

•

• E-mail mkt para base segmentada 



•

•
para base segmentada

• Clipagem por evento

Assessoria assinada pela SIXCOMM,
especializada no segmento esportivo.

@sixcomm

ASSESSORIA DE IMPRENSA



A CORRE BRASIL

Há mais de 14 anos, nós da Corre Brasil
fazemos parte da vida de atletas amadores
e profissionais. Nossa relação é visceral e
vai muito além do suor, pace e treinos.

Fazemos parte dos ciclos de treinos, do
arrepio da largada, do choro, do riso, do
esforço, di grito na chegada, fizemos parte
das histórias.

Assim, criamos o momento ideal para que
eles, os atletas, realizem seus sonhos,
encerrem ciclos e criem novos e atinjam metas
que pareciam impossíveis.  

“Muito feliz por viver esse 
momento! Obrigada
@correbrasil

@zilkaandretta
“Quero parabenizar a orga-
nização... a prova estava 
Incrível.... principalmente a 
hidratação... vocês estão de 
parabéns! Foi excelente
@pri_m_soares

“Parabéns pela organi-
zação! Foi tudo muito bem 
organizado e planejado! 
Não faltou nada! Vcs estão 
de parabéns! E a medalha e 
linda
@danieltosello

“Essa prova foi linda, orga-
nização perfeita. Foram 
meus primeiros 21km ofici-
ais! Foi um percurso de “EU 
comigo MESMA” Amei! Só 
agradecer

@lucoutinhodeamarante



NOSSOS NÚMEROS

Sexo

48% - Masculino
52% - Feminino

Faixa etária

4% -18 a 24
28% - 25 a 34
42% - 35 a 44
17% - 45 a 54
4% - 55 a 64
5% - 65 mais

@correbrasil.sportswear 
3.400 seguidores

@correbrasil.marketplace
1.200 seguidores

@vemcorrercom 
 6.700 seguidores

@aacesc_org
558 seguidores

@correbrasil 
38.500 seguidores

Facebook
27.100 seguidores

Mailing
40 mil cadastros únicos

App Corre Brasil
3.554 usuários

Youtube
1.800 inscritos

Alcance - 217.278 mil perfis
no período de 1 ano.



MUITO ALÉM DE KM PERCORRIDOS,

A CORRE BRASIL SE COMPROMETE

COM A QUESTÃO AMBIENTAL E O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

COMUNIDADES INSERIDAS

RESPONSABILIDADE

SOCIAL



MAIS DE 20 TONELADAS 
DE ALIMENTOS AO ANO! MOVIMENTO SOCIAL

Doação de alimentos para Entidades 
carentes nas respectivas cidades 

onde as provas são realizadas

Doação das frutas e produtos de 
hidratação excedentes para Entidades 
carentes na cidade sede da Corre Brasil

Além do impacto econômico com o trade 

para trabalhar nos eventos, promovendo o 
envolvimento da comunidade com o esporte

Parceria com Universidades locais para 
incentivar hora de estágio aos estudantes de 

RESPONSABILIDADE SOCIAL



Gestão de resíduos de 
acordo com impacto gerado

Limpeza meticulosa dos percursos, seja 
asfalto, trilha ou praia, assim que o 

Nos eventos que ocorrem nas 
praias e em trilhas, orientação ao 

atleta não jogar o copo de água na 
mata ou próximo ao mar e ainda, 

disponibilização de lixeiras ao 
longo do percurso

Doação das embalagens de papelão e 
plásticos, provenientes dos produtos 

utilizados no kit,  para centrais ambientais

O LIXO TEM
DESTINO CERTO

RESPONSABILIDADE SOCIAL



RESPONSABILIDADE SOCIAL

Realização de corrida Kids para 
incentivar as crianças e jovens na 

iniciação da corrida de rua!

A Corre Brasil é a empresa contratada para organizar 
provas da AACESC - Associação de Apoio a Cultura e 
Esporte de Santa Catarina, na qual realiza eventos 

com inscrição a R$ 20,00. Através de pesquisa com os 
participantes, cerca de 30% correram pela primeira 

vez em provas com valor de inscrição acessível.

Mais de R$ 100.000,00 doados a 

evento através da inscrição acessível

INCENTIVO AOS
NOVOS CORREDORES



OBRIGADO



RICARDO ZIEHLSDORFF
Diretor Executivo

47 99945 - 2200

ALVARO STRADIOTO
Comercial

47 99643 - 1817


