


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.

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.



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





Lorem ipsum dolor

O Troféu C1 Learn & Drive é a maior competição monomarca
realizada em solo nacional. Com uma grelha média de 40
carros em pista, formada pelos emocionantes e irreverentes
Citroën C1, o troféu é o palco ideal para pilotos com e sem
experiência desfrutarem de fins de semana de corridas
marcados pela competitividade, bom ambiente e fair play ao
cronómetro.

Com o foco na constante inovação, a temporada de 2022 do
Troféu C1 Learn & Drive estreia um calendário com dois
formatos independentes, Mini-Endurance e Endurance, e uma
inédita modalidade Arrive & Drive, que proporciona a cada
participante e equipa a realização de uma época completa
‘chave na mão’.

CONCEITO
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3 temporadas
(2019 – ao presente)

+ 500 pilotos
+ 60 equipas
11 jornadas
6.160 minutos de tempo de pista
(em corrida)

HISTORIAL
DIVULGAÇÃO

Facebook | Troféu C1 Learn & Drive
6261 seguidores
337 957 alcance da página

Instagram | @trofeuc1
4651 seguidores
72.205 alcance da página

Youtube | Motor Sponsor
1.270 subscritores
+38H de live stream (2020)

NÚMEROS
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Antevisão da época e de cada prova;

Resumo de todas as jornadas e principais 
incidências;

Entrevistas exclusivas a pilotos e equipas.

CONTEÚDOS

Cobertura alargada da temporada completa do
Troféu C1 Learn & Drive, através da criação de uma
ampla grelha de conteúdos para difusão nas várias
plataformas mediáticas:

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

DIVULGAÇÃO

COMUNICAÇÃO
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De 22 a 24 de julho de 2022, o Autódromo Internacional do
Algarve dá as boas-vindas ao fantástico plantel C1 para uma
prova inesquecível. São esperadas 60 equipas de cinco países
para um único evento e como tal existe regulamentação
adequada às especificações técnicas de cada país, dando
origem a cinco classes: BE | FR | PT | UK | NL.

A nível regulamentar, mantém-se o formato utilizado na
edição de 2019, em que 1º e 2º classificados terminaram
separados por 49 segundos. Cada Equipa terá de efetuar 15
paragens obrigatórias: 5 de 360 segundos e 10 de 120
segundos. Cada Piloto terá de conduzir no mínimo 60
minutos e no máximo 95 minutos.

Ninguém ficará de fora das 24 Horas de Portimão, havendo
modalidades de participação adequadas às necessidades de
cada Equipa.

CONCEITO





OPÇÕES | PREÇOS

Nota: valores sem IVA.
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Nota: valores sem IVA.

Uma das principais vantagens desta prova é que cada Equipa pode ser constituída por 3 a 8 Pilotos.
Com qualquer número de Pilotos, é garantido muito tempo em pista.
Mas o melhor é que o valor de participação é sempre a dividir por vários elementos.





ZONAS ORGANIZAÇÃO

ESPAÇOS DECORAÇÃO





Obrigado!

ricardo@motorsponsor.pt
+351 915 790 865

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


