


sobre a 
corrida
a SportBuzz convida os entusiastas 
do ciclismo a participar de um 
percurso imperdível nas principais 
vias da cidade de São Paulo, 
exclusivo para Speed BikeS.

a corrida contará com duas 
modalidades: 40 km e 80 km. Percurso 
técnico, desafiador e veloz com a 
formação de ranking individual e 
por equipes. Voltada para atletas 
iniciantes, intermediários e avançados.

o percurso tem início na Marginal 
Pinheiros (na altura do Parque do Povo) 
e passa por um dos cartões postais da 
cidade de São Paulo, a Ponte Estaiada.



infoS
QUando
domingo, 28 de agosto de 2022

ondE
Via Expressa da Marginal 
Pinheiros + Ponte Estaiada

catEgoriaS
40 km e 80 km

largada
Parque do Povo



PErcUrSo E altiMEtria



público alVo

perfil

•	ciclistas amadores

•	corredores de rua que estão 
iniciando no ciclismo

•	ciclistas profissionais

•	alto poder de compra

•	 investe na modalidade: equipamento, 
treinamento, suplementos, viagens.

•	Exigente e influenciador



oBrigatoriEdadES
capacete com número frontal

roupa apropriada: bermuda/
bretelle, camiseta com número 
no dorso (deve ser colocado 

nas costas da camiseta 
na altura dos bolsos)

Bicicleta com 
identificação 

instalada



kit de ProVa

*imagens ilustrativas.

camiseta
Medalha

Sacola

Squeeze



PrograMação
05h 
abertura do estacionamento

05h20 
abertura da Marginal para o acesso dos ciclistas

05h30 
abertura da arena

05h45 
Horário máximo para alinhar as baias da largada

06h 
largada

08h45 
Premiação 40 km

09h 
Premiação 80 km

09h15 
Premiação faixa etária



caMPEão gEral

PrEMiaçõES

1 BikE 
SPEEd troféUS E kitS 

dE ProdUtoS
troféUS E kitS 
dE ProdUtoS

1º lUgar fEMinino

1º lUgar MaScUlino 5 PriMEiroS 
lUgarES fEMinino

5 PriMEiroS lUgarES 
MaScUlino

3 PriMEiroS 
lUgarES Por 
faixa Etária



o dESafio VirtUal PErMitE QUE o alcancE do 
EVEnto tEnHa aBrangência nacional

EVEnto digital

•	inscrição e upload do tempo (via app 
Strava) na plataforma ticket Sports

•	distâncias: 40 km e 80 km

•	kit de participação entregue no endereço à escolha do inscrito

•	ao término, emissão de certificado digital com o nome do atleta



Pré-EVEnto

PóS-EVEnto

EVEnto

diVUlgação

anúncios e editoriais 
no site da SportBuzz 
e em todos os sites 

do grupo Perfil

anúncio na revista caraS

Spots em rádios locais

Mídias nos sites 
especializados

Midia ooH

ação de sampling 
com flyers

cobertura editorial 
do evento

fotos e vídeos no 
site da SportBuzz 
com chamadas 

nas redes sociais

Hotsite personalizado 
da prova

Mail marketing e 
Whatsapp para base 

de inscritos nas corridas 
da rollingStone Brasil

Banners nos sites 
da SportBuzz e 

rollingStone Brasil

divulgação nas redes 
sociais da SportBuzz 
e rollingStone Brasil



av. Eusébio Matoso, 1375, 5ºandar 
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