NÓS SOMOS A APUANA ESPORTES
Nós somos o Luciano e o Ricardo. Nós amamos o que fazemos e realizamos desde 2013,
corridas de rua de dia, de tarde, de noite ou na terra, seja maratona, triathlon ou ciclismo.
Desde 2015, realizamos o Circuito Uberlândia Corre, com a mais ampla variedade de eventos
de corrida se consolidando como o maior circuito de corridas do interior do Brasil.

e aí, vamos dar a largada?

Criação do Circuito Uberlândia Corre –
Noturna / Trail Run / 10 Milhas e Udi 21

1ª Edição da Uberlândia 10 Milhas
com 1500 atletas

2013

2015
2014
1ª Edição Udi 21 – a Meia de
Uberlândia com 1600 atletas

2016
Aumentamos
o Circuito com
uma Sunset, um
Sprint Triathlon e a
primeira Maratona
de Uberlândia
com percurso
aferido pela FMA
e homologado
pela CBAt.

Apuana vai para Araxá realizar a Ultra
da Canastra, Horizonte Perdido e
mantém o Circuito a todo vapor.

2017

2019

Apuana consolida o Circuito
Uberlândia Corre como maior
do interior do Brasil e mantém
a longevidade de suas provas
initerruptas. Percurso da
maratona alterado e aprovado
pelos atletas e resgate do Udi
Sprint Triathlon, realizado 100%
dentro do Parque do Sabiá.

2018
Apuana traz de volta a Corrida Mauá em
Araguari, exporta as 10 Milhas pra Uberaba,
realiza a Ultra da canastra e bate recorde de
inscritos no Circuito Uberlândia Corre.

Oferecemos também todo o suporte para eventos de corrida, bike
e triathlon com planejamento, comercialização, gestão de eventos
esportivos, locação de equipamentos, logística de abastecimento
e desenvolvimento de percursos para provas, bem como locação de
materiais de balizamento e cronometragem para provas.

Esta é uma pequena história da Apuana Esportes.
Mas o melhor mesmo é estar dentro dela. Vamos fazer juntos?

As arenas da Apuana se notabilizam
por serem sediadas em cartões postais
da cidade como Teatro Municipal,
Parque do Sabiá, Estádio Parque do
Sabiá, Praia Clube e Clube Caça e Pesca
Itororó, Campus Universitários e no
Uberlândia Shopping.
Nossos percursos são desenvolvidos
para apresentar aos atletas locais um
novo olhar para a sua cidade e, para
os atletas de fora, uma boa noção
do que é Uberlândia hoje e como se
desenvolve.
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quem são?

Kids

grau de escolaridade
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15 a 24 anos
25 a 34 anos
35 a 44 anos

9,2%

45 a 54 anos
55 a 64 anos
55 a 64 anos
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Homens

45,4%

30,6%
10%
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Mulheres

até 4 salários
5 a 10 salários
11 a 15 salários
16 a 20 salários
+de 20 salários

Sup Inc.

p r i n c i pa i s o r i g e n s

perfil dos corredores - 2017
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Impacto com a marca.
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17.05.2020

A quinta edição da maratona Nilson Lima de Uberlândia faz uma justa homenagem ao atleta
uberlandense Nilson Paulo Lima, na ativa e que chega no evento com mais de 270 maratonas
e ultras completas. Com total prestígio junto aos maratonistas do Brasil inteiro, recebemos a
visita de atletas de todo o Brasil para juntos homenagearmos o Mestre.
Realizada no cartão postal, Teatro Municipal a Maratona Nilson Lima cresce ano a ano pois
oferece, além dos 42Km, as distâncias de 5Km em corrida e caminhada para os iniciantes,
Revezamento de 4x10,5Km, 21Km, e Kids, de 6 a 13 anos com premiação por categoria em
todas as distâncias. É nesta ocasião que temos a oportunidade de apresentar as principais
avenidas da região central da cidade. É esta variedade de opções que atrai corredores do
Brasil inteiro para Uberlândia.

investimento
nomenclatura

apresenta

patrocínio

camiseta

kit

sacolinhas
medalha
inclusão produto no kit
número de peito

arena

espaço para tenda
logo no pórtico
ações ativação
logo backdrop
menção locutor
gradil
tv

mídia

rádio
site evento
redes sociais
e-mail mkt
inscrições

valor
valo

mailling

evento

15 inscrições

10 inscrições

9500 cpf’s com
e-mail e celular

R$36.000,00

6x - Dez/mai: R$6.000,00

R$20.000,00

6x - Dez/mai: R$3.333,00

circuito

CIRCUITO – 3 EVENTOS – POCKET RUN
19/04 – Apuana Trail
27/09 – Uberlândia 10 Milhas
21/11 – Udi Night

Comemorando 5 anos, o Circuito Uberlândia Corre é o maior
circuito de corridas do interior do Brasil, com uma grande
variedade de distâncias, terrenos e percursos. possui eventos
realizados há mais de 7 edições consecutivas, como a Uberlândia
10 milhas, Apuana Trail, corrida na terra com 3 distâncias, Corrida
do Cerrado, em sua 6ª edição e a Udi Night Run, que desde 2019
traz novos ritmos para um pós prova bem animado pra curtir a
endorfina e curtir a resenha de final de ano.

investimento
nomenclatura

apresenta

patrocínio

n a m i n g DE 1 EVENTO
MEDIANTE FECHAMENTO
camiseta

kit

sacolinhas
medalha
inclusão produto no kit
número de peito

arena

espaço para tenda
logo no pórtico
ações ativação
logo backdrop
menção locutor
gradil

mídia

rádio
site evento
redes sociais
e-mail mkt
inscrições

valor
valo

mailling

3 eventos

10 inscrições por evento

5 inscrições por evento

9500 cpf’s com
e-mail e celular

43.900,00
R$48.000,00

4.390,00
10x - fev/nov: R$4.800,00

18.900,00
R$15.500,00

1.890,00
10x - fev/nov: R$1.550,00

circuito

22/08
A 10ª Corrida do Cerrado, é a quarta edição
consecutiva de uma sunset run que homenageia a
fauna e flora do cerrado, com percurso misto de terra
e asfalto que leva muita música, energia e endorfina
para a Arena no bairro Granja Marileusa.

investimento
nomenclatura

apresenta

patrocínio

camiseta

kit

sacolinhas
medalha
inclusão produto no kit
número de peito

arena

espaço para tenda
logo no pórtico
ações ativação
logo backdrop
menção locutor
gradil
tv

mídia

rádio
site evento
redes sociais
e-mail mkt
inscrições

valor
valo

mailling

evento

15 inscrições

10 inscrições

9500 cpf’s com
e-mail e celular

21.900,00
R$23.000,00

3.128,00
7x - FEV/AGO: R$3.290,00

R$6.600,00
6.900,00

3x - JUN/AGO: R$2.200,00
2.300,00

circuito

corrida

delas
DATA A DEFINIR

Estreando no nosso calendário e abrindo o Mês da Mulher, uma corrida
exclusiva pra elas. A Corrida Delas, com 4km e 8km só para mulheres, traz
muita endorfina e mimos especiais para as mulheres com atrações para
a família toda, com atividades KIDS e praça de alimentação completa.

investimento
nomenclatura

apresenta

patrocínio

camiseta

kit

sacolinhas
medalha
inclusão produto no kit
número de peito

arena

espaço para tenda
logo no pórtico
ações ativação
logo backdrop
menção locutor
gradil
tv

mídia

rádio
site evento
redes sociais
e-mail mkt
inscrições

valor
valo

mailling

evento

15 inscrições

10 inscrições

9500 cpf’s com
e-mail e celular

16.900,00
R$21.000,00

5.633,00
3x - JAN/MAR: R$7.000,00

5.900,00
R$6.900,00

1.833,00
3x - jan/mar: R$2.300,00

circuito

copa

2020

COPA TRIÂNGULO DE
SPRINT TRIATHLON 2020

copa udi sprint triathlon

Após o sucesso do evento UDI SPRINT TRIATHLON realizado em novembro de 2019, com sucesso de
público e de crítica junto aos atletas e patrocinadores e o aval na organização pela administração do
Parque do Sabiá e Futel, a Apuana Esportes propõe para 2020 a COPA UDI SPRINT TRIATHLON, com
três etapas e pontuação em cada uma delas, para apertar a disputa e manter os atletas conectados
com este evento durante todo o ano de 2020. Vamos fazer parte desta história e colocar sua marca
no coração e na mente destes atletas.

etapas
08/02/2020
29/02/2020
13/06/2020
13/06/2020
07/11/2010
07/11/2020

udi sprint triathlhon 2019

investimento
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apresenta

patrocínio

NAMING DE 1 EVENTO
MEDIANTE FECHAMENTO

camiseta

kit

sacolinhas
medalha
inclusão produto no kit
número de peito

arena

espaço para tenda
logo no pórtico
ações ativação
logo backdrop
menção locutor
gradil

mídia

rádio
site evento
redes sociais
e-mail mkt
inscrições

valor
valo

mailling

3 eventos

5 inscrições por evento

2 inscrições por evento

9500 cpf’s com
e-mail e celular

R$35.000,00

10x - Jan/nov: R$3.500,00

R$20.000,00

10x - jan/nov: R$2.000,00

circuito

19.07.2020

Desde 2018, a Corrida Mauá ganhou novos contornos e então só vimos crescer a
participação de atletas de Araguari e principalmente da região no evento,
com uma percepção de melhoria na entrega do evento, de maneira geral para atletas,
poder público, para o próprio Batalhão Mauá e, claro, para os Patrocinadores.
Para 2020, daremos um novo salto, em todos os sentidos com a renovação do contrato
com Sicoob Aracredi, começando já com todo o gás pra um novo desafio.
Vem ai a Mauá 10 Milhas - A Corrida da Cidade, com 3 distâncias, 3 Milhas, 6 Milhas e
10 Milhas, a corrida de rua mais longa de Araguari.
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apoio

camiseta

kit

sacolinhas
medalha
inclusão produto no kit
número de peito

arena

espaço para tenda
logo no pórtico
ações ativação
logo backdrop
menção locutor
gradil

TV ABERTA

mídia

rádio
site evento
redes sociais
e-mail mkt
inscrições

valor
valo

mailling

evento

10 inscrições

5 inscrições

9500 cpf’s com
e-mail e celular

R$15.000,00

5x - mar/jul: R$3.000,00

R$R$7.500,00
5.900,00

3X5x
- ABR/JUN:
R$R$1.500,00
1.966,00
- mar/jul:

R$7.500,00
R$2.500,00

5x - mar/jul: R$1.500,00

LUCIANO MORAES
luciano@apuanaesportes.com.br
34 99909 0515

RICARDO LOPES
ricardo@apuanaesportes.com.br
34 99172 0522

