TEM – TORNEIO ESPORTIVO
DE MOTOVELOCIDADE
O TEM - Motovelocidade é um evento “Brand entertainment”, com grande alcance
publicitário aproveitando o momento do motociclismo que está em alta por todo o
mundo, visando os novos pilotos e entusiastas do esporte, onde servirá também
como porta de entrada para futuros pilotos profissionais, com notoriedade
nacional e quem sabe internacional.
Este piloto estará divulgando marcas, tornando produtos visíveis ao público, além
de engrandecer a motovelocidade do nosso país.
O objetivo principal é divulgar o esporte e dar oportunidades a pilotos iniciantes,
além de auxiliar na diminuição de acidentes causados em vias públicas,
conscientizando os pilotos que a melhor e mais segura opção é pilotar em um local
e com a infraestrutura adequada.

QUEM SOMOS
A ELB - Escola de Pilotos é homologada pela SUMERJBR - Super Liga de
Motociclismo e oferece cursos, clínicas e trackdays para todos os pilotos, além de
contar com o serviço de realização de SAG (regulagem de suspensão) em seus
eventos (acesse a aba Produtos & Serviços e entenda um pouco sobre o SAG).
Edson Luis Barbosa (instrutor chefe da ELB - Escola de Pilotos) possui vasta
experiência nas pistas (participou do Paulista, 200 milhas, 500 milhas, GP 600, com
diversos cursos em várias escolas pelo país), e conta com uma equipe de
Instrutores Auxiliares extremamente dedicados.
A maioria dos nossos instrutores auxiliares fazem parte da equipe desde a
fundação da Escola e possuem suas formações certificadas pelo Instrutor Chefe,
Edson Barbosa. Todos possuem experiências em autódromos e seguem a risca os
ensinamentos passados nos cursos da ELB - Escola de Pilotos.
A ELB - Escola de Pilotos acredita que a experiência em lecionar para uma escola
de pilotagem não depende de velocidade em pista ou em corridas, muito pelo
contrário, um bom Instrutor é aquele que sabe passar de forma correta e precisa
os ensinamentos adotados por sua escola, de forma calma e tranquila para que
todos os alunos absorvam as informações e as coloquem em prática com sucesso.

CATEGORIAS
O TEM está dividido nas categorias abaixo e subdividido entre Light e
Pró conforme tempo de corte de cada categoria determinado pela
organização.
TEM KIDS - crianças de 7 a 16 anos iniciantes com motos de 125 a 300cc
T 250 Light– para motos com até 250cc
T 250 Pró – para motos com até 250cc
T 300 Light– para motos de 300cc
T 300 Pró – para motos de 300cc
T 500 Light– para motos de 500cc
T 500 Pró – para motos de 500cc
T 600 Light– para motos de 600cc
T 600 – para motos de 600cc
T 1000 Light – para motos acima de 750cc
T 1000 Pró – para motos acima de 750cc

TEM KIDS
O TEM KIDS foi criado para crianças de 7 a 16 anos iniciantes
com motos de 125 a 300cc.
Atendendo a um pedido antigo de pais Pilotos e um desejo de
seus amados filhos e acima de tudo incentivando mais ainda a
formação de novos talentos.

APOIADORES

COTAS PATROCÍNIO
Opção 1 - Cota Grand Master- Valor : R$ 150.000,00 (por etapa)
 Vinculação da marca ao Evento (T.E.M NESCAU DE Motovelocidade)
 Logomarca (T.E.M NESCAU DE Motovelocidade) nas camisetas do Staff
 Banners da empresa colocados nas áreas do evento (fornecimento do material
publicitário a critério do adquirente da cota) Material promocional confeccionado pela
organização (panfleto, flyers e etc)
 Bandeiras distribuídas no circuito
 Logo no pódio e Backdrop de imprensa
 Lounge para os convidados até 200 pessoas
 Estacionamento e credencias VIP para 30 pessoas
 Espaço para divulgação dos produtos
 Logo no Safetycar e Medicalcar
 2.000 ingressos para arquibancada
 Troféu personalizado com a logo marca dos patrocinadores
 Vinculação da marca nas redes e mídias sociais
 Adesivo promocional nas motos participantes ao evento
 Participação na premiação aos pilotos vencedores de seu produto para divulgação
(opcional)

COTAS PATROCÍNIO
Opção 2 - Cota Master - Valor: R$ 100.000,00 (por etapa)
 Vinculação da marca ao Evento (T.E.M NESCAU DE Motovelocidade)
 Logomarca (T.E.M NESCAU DE Motovelocidade) nas camisetas do Staff
 Banners da empresa colocados nas áreas do evento (fornecimento do material
publicitário a critério do adquirente da cota) Material promocional confeccionado
pela organização (panfleto, flyers e etc)
 Bandeiras distribuídas no circuito
 Logo no pódio e Backdrop de imprensa
 Lounge para os convidados até 100 pessoas
 Estacionamento e credencias VIP para 15 pessoas
 Espaço para divulgação dos produtos
 Logo no Safetycar e Medicalcar
 2.000 ingressos para arquibancada
 Vinculação da marca nas redes e mídias sociais
 Participação na premiação aos pilotos vencedores de seu produto para divulgação
(opcional)

COTAS PATROCÍNIO
Opção 3 - Cota PRIME PLUS - Valor: R$ 50.000,00 (por etapa)
 Logomarca (T.E.M NESCAU DE Motovelocidade) nas camisetas do Staff
 01 Banner da empresa colocado na área do evento (fornecimento do material
publicitário a critério do adquirente da cota) Material promocional confeccionado
pela organização (panfleto, flyers e etc)
 Bandeiras distribuídas no circuito
 Logo no pódio e Backdrop de imprensa
 Lounge para os convidados até 30 pessoas
 Estacionamento e credencias VIP para 5 pessoas
 Espaço para divulgação dos produtos
 1.000 ingressos para arquibancada
 Vinculação da marca nas redes e mídias sociais
 Participação na premiação aos pilotos vencedores de seu produto para divulgação
(opcional)

COTAS PATROCÍNIO
Opção 4 - Cota PRIME - Valor: R$ 25.000,00 (por etapa)








Bandeiras distribuídas no circuito
Logo no pódio e Backdrop de imprensa
Estacionamento e credencias VIP para 5 pessoas
Espaço para divulgação dos produtos
1.000 ingressos para arquibancada
Vinculação da marca nas redes e mídias sociais
Participação na premiação aos pilotos vencedores de seu produto para divulgação
(opcional)

TIMELINE
3 Etapas
Total de pilotos 800
4500 participantes e espectadores Mais
de 10 mil visualizações em mídia social

4 Etapas (até o momento – Junho)
Total de pilotos 650
2500 participantes e espectadores Mais de
25 mil visualizações em mídia social
Para 2020 com captação de imagem das corridas
via TV Aberta e Youtube a previsão é de mais de
1000 pilotos e 5mil participantes.
De 70 a 80 mil espectadores via Youtube e TV
Aberta, além das mídias sociais @facebook e
@instagram

www.temmotovelocidade.com.br
Redes Sociais

