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
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
Lorem ipsum dolor
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’.

NÚMEROS

DIVULGAÇÃO
HISTORIAL
Lorem ipsum dolor

3 temporadas
(2019 – ao presente)

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

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)

FORMATO 2022
Pela primeira vez na história da competição, o Troféu C1 Learn & Drive
apresenta dois troféus numa só temporada:
Troféu Mini-Endurance:
3 jornadas duplas
Lorem ipsum dolor
2 corridas de 50 minutos cada (com paragem a meio para troca de pilotos);
1 sessão de treinos de 50 minutos por jornada;
Equipas de 1 a 4 pilotos.
Troféu Endurance:
2 jornadas
1 corrida de 24H e 1 de 12H;
1 sessão de treinos de 2H por jornada;
Equipas de 3 a 8 pilotos.

CALENDÁRIO
Troféu Mini-Endurance (3 Jornadas / 6 Corridas)
1.
2.
3.

9/10 ABRIL

ESTORIL

JORNADA DUPLA

POR DEFINIR

POR DEFINIR

JORNADA DUPLA

POR DEFINIR

POR DEFINIR

JORNADA DUPLA

Lorem ipsum dolor

Troféu Endurance (2 Jornadas / 2 Corridas)
1.

23/24 JULHO

PORTIMÃO

CORRIDA 24H

2.

SETEMBRO

ESTORIL

CORRIDA 12H

Nota: datas em atualização

OPÇÕES
INDEPENDENTE
Inscrições

√

ARRIVE & DRIVE

ARRIVE & DRIVE

C1 PRÓPRIO

C1 ORGANIZAÇÃO

EMPRESAS
ALL INCLUDED

Assistência técnica

√

Aluguer carro pronto a correr

√

Aluguer carro pronto a correr

√

Consumíveis (pneus, gasolina,
travões, lubrificantes)

√

Assistência técnica

√

Assistência técnica

√

Inscrições

√

Consumíveis (pneus, gasolina,
travões, lubrificantes)

√

Consumíveis (pneus, gasolina,
travões, lubrificantes)

√

Manutenção entre provas

√

Inscrições

√

Equipamento pessoal

√

Parqueamento coberto do carro
durante a época

√

Manutenção entre provas

√

Inscrições

√

Transporte do carro

√

Parqueamento coberto do carro
durante a época

√

Licença desportiva

√

Transporte do carro

√

Manutenção entre provas

√

Parqueamento coberto do carro
durante a época

√

Seguro do carro

√

Transporte do carro

√

PREÇOS

Nota: valores sem IVA.

COMUNICAÇÃO
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:
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
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.

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

