


BOTEQUIM GP

• Fundado em 2013, o Botequim GP tem como objetivo informar, 
entreter e aproximar fãs de Fórmula 1 e automobilismo em geral.

- Página Facebook
- 26.017 seguidores

- Instragram
- 9.069 seguidores

- Youtube
- 16.731 inscritos

- 2.088.908 visualizações



COPA BOTEQUIM GP KART

• Disputado desde 2016, com mais de 290 pilotos em sua história
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TEMPORADA 2021

• 10 etapas
• fevereiro a novembro.

• 3 kartódromos
• Speedway Music Park (Balneário Camboriú)

• Kartódromo dos Ingleses (Florianópolis)

• Kartódromo Beto Carrero (Penha)

• 4 categorias
• B80

• B90

• B100

• FEMININA



PROPOSTA DE PATROCÍNIO

• Valor: R$500,00

• Veiculação (válida por toda a temporada)

• Logo da empresa em todas as publicações oficiais do campeonato em nossas 
redes sociais.

• Publicação de 1 stories por semana em nosso Instagram 
• (a responsabilidade de criação e envio do post ao Botequim GP é do patrocinador)

• Postagem oficial de agradecimento em nossa timeline

• Gravação de 1 stories por mês de dentro da empresa para divulgar a empresa 
e/ou alguma ação
• (a responsabilidade pelo agendamento é do patrocinador)

• Inserção da logo nas transmissões AO VIVO das etapas (*se houver)



PROPOSTA DE PATROCÍNIO

• Valor: R$700,00

• Veiculação (válida por toda a temporada)
• Todos os benefícios que os patrocinadores de R$500 recebem

• Batizar a etapa com o nome da empresa

• Logo da empresa nos troféus da etapa

• Pode entregar os troféus aos vencedores no dia da etapa (além de levar banners e 
matérias de divulgação da empresa)

• Entrevista no dia do evento para falar sobre a empresa (ou uma entrevista online)



FORMAS DE PAGAMENTO

• O pagamentos dos patrocínios podem ser feitos:

• à vista via transferência bancária.

• Parcelado em até 10x no cartão (com o acréscimo dos juros da operadora)

• APOIE O ESPORTE AMADOR EM NOSSA REGIÃO!!



CONTATO

• Seja nosso parceiro e ajude a fomentar o esporte na nossa região!

• (47) 99141 8270 

• www.botequimgp.com.br

• botequimgp@gmail.com

• WILLIAN C. B. BUENO – DIRETOR BOTEQUIM GP

http://www.botequimgp.com.br/
mailto:botequimgp@gmail.com

