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Site da equipe: http://baja.uca
E - mail da equipe: ucambaja@
Facebook: www.facebook.com
Instagram: @ucambaja

1. PORQUE PATROCINAR?
Ao patrocinar o projeto UCAM BAJA, sua empresa será destaque no
protótipo já construído, site da Equipe, camisa, redes sociais (Facebook e
Instagram) onde o projeto abrange em torno de 3000 seguidores e na
Universidade (congressos, semana de engenharia e eventos) que possui
aproximadamente 3000 alunos. Além disso, a equipe está constantemente
viajando para competir e apresentar artigos, bem como concedendo entrevistas
para emissoras de rádio e televisão divulgando sua marca não só na região,
mas em todo o país.

Entrevista concedida à rede Globo

As competições BAJA organizadas pela SAE são eventos de níveis
regionais e nacionais com cerca de 2000 participantes de mais de 80
universidades, além disso, possui por volta de 2000 espectadores, entre
estudantes e empresários do ramo. Sendo assim, é um evento que atrai
diversos tipos de imagens publicitárias, como jornais televisivos e impressos,
web mídia, rádio, entre outros. O evento conta também com a colaboração de
grandes empresas mundialmente conhecidas. Sua empresa e/ou serviço
contribuirá para a evolução e sucesso de uma iniciativa de grande valor para a
formação de futuros profissionais do nosso país.

Arquibancada 11° competição BAJA SAE SUDESTE

2. PLANO DE PATROCÍNIO
O patrocínio pode ser na forma de investimento financeiro ou material,
equipamentos e serviços e possui duração de 12 meses, podendo ser
renovado e revisado para cada caso.

Pode ser dividido em 3x na categoria Bronze, 4x na Categoria Prata e
5x na Categoria Ouro. Seja financeiramente ou no fornecimento de materiais.

Lembrando que, o projeto não possui fins lucrativos e o capital
arrecadado será utilizado exclusivamente para custear o projeto, sendo assim,
foram criadas categorias para os patrocinadores, com os benefícios expostos
na tabela abaixo:

Categorias
Ouro** (Igual
ou acima de
R$ 2000,00)

Prata**
(Igual ou
acima de R$
1000,00)

Bronze**
(Igual ou
acima de R$
600,00)

Apoio**
(Igual ou acima
de R$ 300,00)

Divulgação em
apresentações em
congressos e eventos que
a equipe participar.

√

√

√

-

Divulgação em redes
sociais do projeto.

√

√

√

√

Dimensão

Dimensão

Dimensão

Grande

Média

Pequena

Dimensão

Dimensão

Dimensão

Grande

Média

Pequena

Dimensão

Dimensão

Dimensão

Grande

Média

Pequena

Dimensão

Dimensão

Dimensão

Grande*

Média*

Pequena*

Benefícios

Divulgação da empresa
em site da equipe (logo).
Divulgação do logo da
empresa em camisas para
uso exclusivo dos
integrantes da equipe.
Divulgação da marca da
empresa divulgada
através de adesivos no
veículo.
Divulgação do logo da
empresa no backdrop
para uso exclusivo em
eventos que a equipe
participará.

Pequena área
com demais
empresas que
apoiam.
Pequena área
com demais
empresas que
apoiam.

-

-

* Por motivos estéticos e/ou de fabricação, a equipe UCAM BAJA se resguarda do direito de substituir
os tamanhos das dimensões por uma quantidade maior de logos conforme o nível de patrocínio.
**Os valores dos investimentos financeiros podem ser negociados com o interesse de cada
patrocinador.

2.1.

Exemplos de Patrocinadores
Atualmente temos alguns patrocinadores do projeto veja alguns abaixo:

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A equipe UCAM BAJA agradece a atenção e o espaço disponibilizado para
apresentação desta proposta. Aguardamos um contato da empresa com a
equipe. Será um prazer receber representantes na nossa Universidade para
melhor explicação do nosso projeto.
UCAM BAJA
Universidade Candido Mendes – UCAM
Rua Anita Peçanha, 100 – CEP: 28030-335
Pq. São Caetano – Campos dos Goytacazes/RJ
Site da equipe: http://baja.ucam-campos.br/
Página do facebook: www.facebook.com/ucambaja
Instagram: @ucambaja
E-mail da equipe: ucambaja@gmail.com

Gostou do nosso projeto? Quer participar conosco ou tenha alguma dúvida com
relação aos planos de patrocínio? Por favor entre em contato com:
Professor Orientador:
André Luiz Vicente de Carvalho, MSc.
E-mail: andrelvcarvalho@hotmail.com
Telefone: (22) 99844-8088

Coordenador de Engenharia Mecânica da UCAM:
Fabiano Portal Chagas, MSc.
E-mail: fabportal@yahoo.com.br
Telefones: (22) 99979-5349 ou (22) 2726-2436

Gerente Geral da Equipe:
Tayná Azevedo Menezes
E-mail: taynaazevedom@gmail.com
Telefone: (22) 99863-9864

Gerente de Projeto:
Rodolpho Tadeu Francisco Nogueira
E-mail: Rodolpho60@hotmail.com
Telefone: (22) 99767-3893

Gerente Administrativo:
Amanda Neves Reis Tavares
E-mail: Amandanrt@yahoo.com.br
Telefone: (22) 99812-3518

