VI SUPERCOPA NORTE-NORDESTE DE BASQUETE MASCULINO E FEMININO
A SUPERCOPA NORTE-NORDESTE é o maior evento regional de Basquete, e conta com a participação
de mais de 307 equipes dos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio grande do Norte,
Ceara, Piauí, Maranhão e Pará, Amazona, Amapá, Rondônia, Roraima e Acre, totalizando um número
de mais de 7.500 atletas e público estimado em aproximadamente 200 mil pessoas.
O Evento foi desenvolvido especialmente para massificar o Basquete do Norte-Nordeste no cenário
esportivo nacional, A VI SUPERCOPA NORTE-NORDESTE busca alcançar a participação de um número
cada vez maior de equipes e atletas em competições.
A VI SUPERCOPA NORTE-NORDESTE DE BASQUETE conta com uma equipe especializada que atua no
acompanhamento da organização local nas diferentes cidades-sedes e subsedes no gerenciamento de
toda a logística da competição que inclui a arbitragem, transporte, hospedagem cumprimento do caderno
de encargos, urgências e emergências aos atletas.

A LIGA NORDESTE DE BASQUETE
A Liga Nordeste de Basquete (LNB), teve início em janeiro de 2007, originária de um grupo de
profissionais e entusiastas da modalidade que tiveram o sonho de alavancar e estruturar o basquetebol
nordestino através de plano estratégico agregado ao Marketing Esportivo e uma equipe técnica capacitada
que permitia realizar uma gestão eficiente e transparente, além de oportunizar as equipes em competições
de alto nível.

MARKETING ESPORTIVO
O investimento no esporte está diretamente ligado à marca investidora, produzindo impacto visual e
interatividade com o público beneficiado direto e indiretamente milhares de jovens, atraindo grande público
como forma oportuna de lazer, meios de comunicação, revelando talentos e gerando ações multiplicadoras
no âmbito do desenvolvimento social, cultural e econômico através do turismo e comércio. Um exemplo é o
Banco do Brasil que patrocina desde 1991 a Seleção Brasileira de Voleibol.

POLITICA DE TRANSPARÊNCIA
É fundamental transmitir uma atmosfera de confiança e transparência.
Prestar um serviço com capacidade, competência e eficiência.
A conduta ética é fundamental ao sucesso do projeto.

A COMPETIÇÃO (Fórmula)
O evento VI SUPERCOPA NORTE-NORDESTE DE BASQUETEBOLMAS/FEM organizado pela LIGA
NORDESTE DE BASQUETE - LNB é uma organização esportiva filantrópica, sem fins lucrativos que tem
como finalidade o fomento do Basquete nos estados da Região Norte-Nordeste.
Na fase de classificação estadual beneficia 7.500 atletas e 307 clubes, associações e instituições, que
classifica 1 equipe de cada estado para a etapa semifinal regionalizada; Chave 1 – Ba, Se, Al; Chave 2 Pe, Pb, Rn; Chave 3 – Ce, Pi, Ma; Chave 4 – Pa, Ap, Am; Chave 5 – Rr, Rd, Ac. A fase FINAL será
realizada com os vencedores da fase semifinal masculino e feminino.
.

PÚBLICO & COMUNICAÇÃO
Estima-se a participação de 7.500 atletas, totalizando um público geral de milhares de telespectadores.
Jogos ao vivo via internet, tv a cabo e tv aberta.
Portal do evento com informações e atualizações permanentes de cada estado participante.
Assessoria de imprensa especializada divulgar informações e press-release para mídia esportiva.
Página no FACEBOK com mais de 280.000 seguidores www.liganordeste.com

Portal do evento com mais de 150.000 acessos www.liganordeste.com

OBJETIVO
- Integrar a área de influência do evento junto à atuação dos patrocinadores, desenvolvendo a prática
esportiva do BASQUETEBOL nas Regiões Norte-Nordeste do Brasil.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Integrar o esporte espetáculo na região Norte e Nordeste;
- Fortalecer os clubes e equipes desonerando os custos ;
- Revelar novos talentos e futuros valores;
- Divulgar e massificar o basquetebol.

METAS QUANTITATIVAS
- Realizar 632 jogos;
- Inscrever 307 clubes, associações e instituições;
- Beneficiar 7.500 atletas masculino e feminino;

HISTÓRICO DA COMPETIÇÃO
A primeira edição reuniu equipes da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Nas edições
seguintes entraram os estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e do Maranhão. Na quinta edição do
evento, participaram equipes do Pará, Amapá e Amazonas.
Para realizar a sexta edição está previsto a participação dos estados de Rondônia, Roraima e Acre.

RETORNO INSTITUCIONAL
- NOMEAÇÃO DO EVENTO – TAÇA VIVO NORTE-NORDESTE
- CARTAZES/FOLDERS;
- BANNERS ( 20m x 1m) POR ESTADO;
- PRISMA NOS LOCAIS DE COMPETIÇÃO;
- CREDENCIAIS NA FASE SEMIFINAL E FINAL DA COMPETIÇÃO;
- BACKDROP;
- BRINDES PROMOCIONAIS ;
- CAMISAS PROMOCIONAIS;
- CAMISAS PARA ATLETAS;
- MATERAL ESPORTIVO DA EQUIPE DE ARBITRAGEM DURANTE AS FASES SEMIFINAIS E FINAIS;
- WEBSITE OFICIAL DA COMPETIÇÃO + HOT-SITE EM CADA ESTADO;
- E-MAIL MARKETING;
- SOCIAL MÍDIA (MENÇÃO CONSTANTE + IMAGEM EM TODOS OS PERFIS);
- PROMOÇÃO DE PRODUTOS;
- APRESENTAÇÃO DA EQUIPE EM COMPETIÇOES REGIONAIS/ESTADUAIS/NACIONAIS;
- CITAÇÕES REPORTAGEM;
- DIREITO DE IMAGEM DO PROJETO (ATLETAS EM CADA ESTADO);
- ACESSO LIVRE NO EVENTO (ÁREA RESERVADA);
- ADESIVO NO PISO DA QUADRA, BOLA OFICIAL DO EVENTO, NOS TROFEUS E MEDALHAS.

CONTATO
Liga Nordeste de Basquete - Rua Marques Caravelas, 609 / Sl 4 – Barra, Salvador - www.liganordeste.com

Ives Luis Ramos da Costa Júnior – presidente - ives_costa@hotmail.com
(71) 3498-9085 fixo LNB / 9911-7020 vivo / 9200-4573 tim
Mídia Social
Youtube ( /liganordeste)
Vímeo ( /user6031753)
Twitter (@liganordeste)
Facebook ( /liganordeste)
Flickr (/liganordeste)

