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CAPIXABA DE FERRO
TRIATHLON
SEGUNDA ETAPA: 21 DE AGOSTO

O Capixaba de Ferro é uma prova de Triathlon, esporte que envolve três modalidades 
esportivas sequenciais e ininterruptas: NATAÇÃO, CORRIDA e CICLISMO. Idealizado em 2016 
entre um grupo de amigos, o CAPIXABA DE FERRO hoje tem vida própria ganhando mais 
adeptos a cada ano. A realização é da IRON Locações e Eventos e CAP SPORTS. O evento terá 
duas etapas, com mais de 400 atletas em cada uma delas.

O Capixaba de Ferro é disputado em Full Distance (popularizado como IronMan), sendo 3,8 
km de natação, 180 km de ciclismo e 42 km de corrida. Mas também são realizadas provas 
em distâncias menores, para aqueles que estão iniciando no Triathlon, como a Standard, 
Duplo Standard e Half Standard. 

As provas acontecem em Guarapari-ES, com largada na belíssima Praia da Bacutia. Em 2019 
participaram atletas de 21 estados Brasileiros e em 2020 participaram atletas de 23 estados e 
3 países. As próximas edições prometem ser ainda mais emocionantes e robustas.

O Capixaba de Ferro tem por objetivo ser um evento esportivo de grande porte, com expressão 
nacional e internacional, possibilitando aos parceiros e patrocinadores ampla visibilidade de 
imagem antes, durante e após a realização de cada etapa.



ÁREA DE RELACIONAMENTO (EXPO)
A EXPO é um espaço que possibilita o contato direto das empresas parceiras com o consumidor (atletas, familiares, torcedores 
e público em geral), contribuindo assim para o desenvolvimento da economia. A EXPO será montada no local de realização dos 
eventos, em uma área de relacionamento própria para realização, pelas empresas parceiras, de atividades voltadas para:

• Compradores

• Vendedores

• Prestadores de serviços

• Fornecedores

• Palestrantes

• Network



COTA OURO (PATROCÍNIO) - 4 COTAS
APLICAÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR EM:

• 80 inserções na TV Tribuna/SBT

• 03 anúncios de 90cm/col no jornal A Tribuna

• 05 anúncios de 50cm/col no jornal A Tribuna

• 80 inserções na Tribuna FM Vitória

• 80 inserções na Legal FM

• 30 diárias de Bilboard Slim B no Tribuna Online

• 03 posts no Instagram do Tribuna Online

• 03 posts no Facebook do Tribuna Online

• 01 pórtico de largada

• 01 pórtico de chegada

• 01 backdrop de premiação

• 10 bandeiras

• Vídeos e fotos oficiais dos eventos

• Área livre de 20m2 na EXPO

• Citação na locução oficial dos eventos



COTA PRATA (APOIO) - 02 COTAS
APLICAÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR EM: 

• 80 inserções na Tribuna FM Vitória

• 80 inserções na Legal FM

• 30 diárias de Bilboard Slim B no Tribuna Online

• 03 posts no Instagram do Tribuna Online

• 03 posts no Facebook do Tribuna Online

• 01 backdrop de premiação

• Vídeos e fotos oficiais do evento

• Área livre de 16m2 na EXPO

• Citação na locução oficial dos eventos



CORRIDA CAPIXABA 
DE FERRO
SEGUNDA ETAPA: 23 DE OUTUBRO

Em 2016, um grupo de 25 amigos se reuniu para celebrar o esporte, em um desafio 
de triathlon na Praia da Costa, Vila Velha-ES. Ali nasceu o Capixaba de Ferro, hoje 
consolidado como um dos maiores eventos de triathlon do Brasil. Dos mesmos criadores 
do Capixaba de Ferro, nasceu a CORRIDA CAPIXABA DE FERRO, um evento esportivo para 
os corredores de rua capixabas e para toda a família, com o objetivo principal de promover 
diversão e alegria em cada KM da prova.
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DIFERENCIAL
Diferente das outras corridas, a Corrida Capixaba de Ferro é disputada 
de forma individual e também por duplas, na distância de 21Km. E na 
chegada, churrasco e chope para comemorar.

DUAS PROVAS NO ANO
10 DE ABRIL E 23 DE OUTUBRO

A CORRIDA CAPIXABA DE FERRO terá com duas edições anuais - uma 
por semestre - sendo a primeira em a ser disputada nas distâncias de 
10Km e 21Km, e a segunda nas distâncias de 10Km, 21Km e 42Km). As 
provas terão largada na Av. Norte Sul com Praia de Camburi, seguindo 
pela Av. Adalberto Simão Nader, antiga Reta do Aeroporto, Av. João 
Palácio e chegada na Av. Norte Sul.
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OPORTUNIDADE
DE PATROCÍNIO
A Rede Tribuna oferece uma oportunidade de associar a marca 
da sua empresa a este evento consolidado, através da assinatura 
numa forte mídia nos veículos da Rede Tribuna.
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COTA OURO - 04 COTAS
(UMA PROVA)
APLICAÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR EM:

• 40 inserções na TV Tribuna/SBT

• 01 anúncios de 01 página no jornal A Tribuna

• 05 anúncios de 50cm/col no jornal A Tribuna

• 60 inserções na Legal FM

• 60 inserções na Tribuna FM Vitória

• 30 diárias de Bilboard Slim B no Tribuna Online

• 01 backdrop

• Ação de relacionamento no local *

• Distribuição de brindes ao público aos jogadores* 

• Distribuição de kits aos campeões* 
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COTA PRATA - 04 COTAS
(UMA PROVA)
APLICAÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR EM:

• 40 inserções na TV Tribuna/SBT

• 60 inserções na Legal FM

• 60 inserções na Tribuna FM Vitória

• 30 diárias de Bilboard Slim B no Tribuna Online

• 01 backdrop

• Ação de relacionamento no local *

• Distribuição de brindes ao público aos jogadores* 

• Distribuição de kits aos campeões* 

Organização do evento: CAP SPORTS / IRON LOCAÇÕES E EVENTOS

Contato: Roberto Vieira / Marcio Moreira

E-mail: corridacapixabadeferro@gmail.com

Site oficial do evento: www.corridacapixabadeferro.com.br
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COTA OURO (4 COTAS)
TRIATHLON + CORRIDA CAPIXABA DE FERRO

 R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais)

COTA PRATA (4 COTAS)
TRIATHLON + CORRIDA CAPIXABA DE FERRO

 R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
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