SOBRE

A Motor Sponsor, criada em 2017, é uma
empresa especializada na organização de
eventos de automóveis, área em que
concilia as vertentes comercial e desportiva.

Um percurso que inclui a criação e organização de
competições de âmbito nacional de grande
expressão, como o Troféu C1 Learn & Drive e a
Single Seater Series, e de eventos para algumas
das mais cotadas empresas no setor, com destaque
para Grupo Salvador Caetano, Grupo Santogal,
Grupo C. Santos VP ou SIVA.

VISÃO
Como Equipa, colocamos o nosso
profundo
conhecimento
e
experiência na área automóvel ao
serviço das necessidades e requisitos
de cada cliente, com o objetivo de
criar uma estratégia personalizada
que responda de forma eficaz às
metas estabelecidas.
Road Show | Test Drive | Road Trip | Circuito Fechado
Team Building | Off Road | Exposição | Shooting

CONCEITO

A Civic Atomic Cup chega em 2022 pela mão da Motor
Sponsor e marca o regresso aos traçados nacionais da Honda,
emblema com um legado histórico no desporto automóvel
mundial, e do Civic Type-R, modelo icónico das provas de
turismo.
Lorem ipsum dolor
Um troféu que abre um novo capítulo no desporto
automóvel em Portugal, com uma competição que se
distingue pela relação custo/performance e diversão em
pista. A pensar no comodidade dos pilotos e equipas, a Civic
Atomic Cup reserva duas modalidades de participação: carro
pronto a correr ou Kit de Preparação para viatura pessoal.

NÚMEROS

DIVULGAÇÃO
ESTREIA

Lorem ipsum dolor

1ª temporada | 2022

+ 20 pilotos
+ 10 equipas

Facebook | Civic Atomic Cup
3389 seguidores
119 986 alcance da página
Instagram | @civicatomiccup
1.759 seguidores
52.115 alcance da página
Youtube | Motor Sponsor
1.270 subscritores

CALENDÁRIO

Civic Atomic Cup (5 Jornadas / 10 Corridas)

9/10 Abril

Circuito do Estoril

21/22 Maio

Circuito de Braga (por confirmar)

1/2 Julho

Circuito de Vila Real

4.

24/25 Setembro

Circuito do Estoril

5.

28-30 Outubro

Autódromo do Algarve

1.
2.
3.

Lorem ipsum dolor

Formato de cada jornada:

1 x treinos livre 20/25 minutos
1 x treinos cronometrados 20/25 minutos
2 x corrida de 25 minutos

COMUNICAÇÃO
Cobertura alargada da temporada completa da Civic
Atomic Cup, através da criação de uma ampla grelha
de conteúdos para difusão nas várias plataformas
mediáticas:
Lorem ipsum dolor

CONTEÚDOS

Antevisão da época e de cada prova;
Resumo de todas as jornadas e principais
incidências;
Entrevistas exclusivas a pilotos e equipas.

DIVULGAÇÃO
Presença nos principais orgãos de
comunicação social especializada;
Comunicados para a imprensa
especializada e generalista;
Transmissão em live stream de todas as
corridas (a confirmar);
Entrevistas exclusivas durante o evento
com aos Pilotos e Equipas;
Criação de conteúdos exclusivos para as
redes sociais Facebook e Instagram;
Resumo vídeo de todos os eventos;
Galeria fotográfica de todos os eventos.

ESPAÇOS DECORAÇÃO

ZONAS ORGANIZAÇÃO

Obrigado!

CONFIDENCIAL:
A informação aqui contida não deve em caso algum ser revelada a terceiros não autorizados.

ricardo@motorsponsor.pt
+351 915 790 865

