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CORRIDA TRIBUNA 
RUAS DA CIDADE
DATA: OUTUBRO

APRESENTAÇÃO
Corrida de rua é mais que um esporte, é estilo de vida. É também uma das atividades esportivas que mais 
crescem em todo o Brasil e cada vez com mais adeptos de maior poder aquisitivo. Correr promove interação 
e amizade, além de criar uma relação das pessoas com a cidade. Para as empresas que patrocinam as 
corridas é mais um meio de divulgar suas marcas de forma descontraída e contemporânea. 

Em 2012 a Rede Tribuna criou a Corrida Tribuna Ruas da Cidade, com largada e chegada na Praça Pio XII, 
no centro de Vitória, e retorno na Ilha de Santa Maria. O cenário tem o belíssimo visual da Baía de Vitória, 
dos portos de Vitória e de Vila Velha com seus navios, transformando a prova numa experiência única. 

A estrutura dos eventos garante aos participantes qualidade no atendimento, com segurança, informação 
completa e apoio antes, durante e após as corridas. Isso faz da Corrida Tribuna Ruas da Cidade uma das 
mais conhecidas e desejadas provas do ano. E assim será a próxima edição da Corrida Tribuna Ruas da 
Cidade: divertida, bem organizada, mobilizando cada vez mais pessoas e promovendo inclusão social.  





CARACTERÍSTICAS DA PROVA
Local: Vitória-ES

Percurso: 05km e 10km.

Estimativa de público: 1500 participantes, entre inscritos e avulsos com idade acima de 16 anos, como determina a Confederação 
Brasileira de Atletismo.

PREMIAÇÃO
• Troféus para os cinco melhores colocados geral masculino e feminino;

• Medalhas de participação para todos;

• Medalhas aos três melhores colocados por faixa etária, masculino e feminino;

• Medalhas e troféus aos três melhores colocados na categoria ACD, masculino e feminino.



OPORTUNIDADE DE PATROCÍNIO
APLICAÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR EM:

• 05 placas de incentivo

• 02 placas de pontos de água

• 06 placas de quilometragem

• 01 camisa

• 01 troféu

• 01 medalha

• 01 sacola/kit

• 01 ação de ativação de marca no local (produção de sua 
responsabilidade)

NÚMERO DE COTAS:
05 (cinco)

VALOR DA COTA
R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais)

• 100 inserções na TV Tribuna/SBT

• 05 reportagens na TV Tribuna/SBT

• 3 anúncios de 01 página no jornal A Tribuna

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

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

• 100 inserções na Legal FM

• 120 inserções na Tribuna FM Vitória

• 120 inserções na Tribuna FM Cachoeiro

• 45 diárias de Bilboard Slim B no Tribuna Online

• 05 posts no Instagram do Tribuna Online

• 05 posts no Facebook do Tribuna Online

• 01 hot site da Corrida

• 01 pórtico largada/chegada

• 01 backdrop

• 05 placas de hidratação
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