


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 

• Curtidas: 26.030

• Canal no YouTube

• Inscritos: 9.720

• Visualizações: 1.195.143

• Instagram:

• 3.863 seguidores (botequimgp).

• 384 seguidores (kartbotequimgp – criado em set/2019)

• Grupo do Whatsapp exclusivo da Copa Botequim GP de Kart: 135 participantes.



COPA BOTEQUIM GP DE KART
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• Realizada desde 2016, já contou com mais de 200 pilotos em sua história.



PROPOSTA DE PATROCÍNIO

• Valor: R$300,00 

Veiculação (válida durante toda a temporada)

- Escolhe uma etapa (1 a 9) do campeonato para batizar. “GP SUA EMPRESA”.

- Logo da empresa em todas as publicações oficiais do campeonato no Instagram.

- Divulgação de promoções e ações nos nossos Stories.

- Postagem oficial de agradecimento à sua empresa em nossa timeline durante o 
mês com o nome de sua etapa.

- Logo da empresa (monocromática) no peito ou manga da camiseta oficial 
(*fechando o patrocínio até 20/12/2019).

- Logo da empresa na página oficial do campeonato no site do Botequim GP



COPA BOTEQUIM GP DE KART

TEMPORADA 2020

-10 Etapas (fevereiro a novembro).

-Kartódromo Beto Carrero (Penha-SC).

-3 categorias de peso (B80, B90, B100).

-Categoria FEMININA



PROPOSTA DE PATROCÍNIO

• Valor: R$400,00 

Veiculação (válida durante toda a temporada)

- Vai dar nome a última etapa do campeonato (10). “GP SUA EMPRESA”.

- Logo da empresa em todas as publicações oficiais do campeonato no 
Instagram.

- Divulgação de promoções e ações nos nossos Stories.

- Postagem oficial de agradecimento à sua empresa em nossa timeline
durante o mês com o nome de sua etapa.

- Patrocínio Master na camiseta (monocromática), peito. (*fechando o 
patrocínio até 20/12/2019).



PROPOSTA DE PATROCÍNIO

•Ajude o Botequim GP a 
fomentar o esporte a motor!

•Seja um apoiador!!



CONTATO

• (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

