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O que é o Rugby Games?

Evento inédito no mundo do Rugby. Desafio

de habilidades de rugby x especialistas em

outros esportes, que usam fundamentos do

rugby como ponto central de sua modalidade.

Exemplo: desafio de chutes x atleta de futebol;

desafio de passes x atleta de handebol; força

x atletas strongmen; agilidade x crossfit;

atletismo x velocistas.

Data: 28/04/2018

Local: Ginásio Mauro Pinheiro –

São Paulo – SP

O Evento

Transmissão:



Participantes:

Brasil Rugby: Izzy, Raquel Kocchann,

Bianca, Amanda, Thalia, Abud, Chabal, Josh,

Robert Tenório, Maranhão, Zé, De Wet,

Caíque.

Estrelas do Esporte: Patrícia Scheppa

(handebol); Raí (futebol); João Vitor e Joyce

(Crossfit); Thiago Marreta e Polyana Viana

(UFC); Glauco Benigno, João Paulo e Ivan

Campos (Strongmen); Ailson Feitosa, Sandro

Viana, Andressa Fidélis e Tânia Ferreira

(atletismo)

Equipe vencedora:

Brasil Rugby

O Evento



Confira o vídeo mkt do evento

https://www.youtube.com/watch?v=YtgRVNU7Z2U
https://www.youtube.com/watch?v=YtgRVNU7Z2U
https://www.youtube.com/watch?v=YtgRVNU7Z2U
https://www.youtube.com/watch?v=YtgRVNU7Z2U
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Transmissão SporTV. Clique e assista

Desafio de força

Principais resultados de mídia:

Desafio de chutes Desafio de habilidades

Desafio de velocidade Desafio de passes

http://sportv.globo.com/sportv/videos/v/veja-prova-do-scrum-do-rugby-games-2018/6713781/
http://sportv.globo.com/sportv/videos/v/veja-prova-dos-chutes-do-rugby-games-2018/6713782/
http://sportv.globo.com/sportv/videos/v/veja-prova-dos-obstaculos-do-rugby-games-2018/6713771/
http://sportv.globo.com/sportv/videos/v/veja-prova-de-velocidade-do-rugby-games-2018/6713773/
http://sportv.globo.com/sportv/videos/v/veja-prova-dos-passes-do-rugby-games-2018/6713778/


Clique para acessar o conteúdo

Máquina do Esporte –

27/04/2018
Portal do Rugby – 26/04/2018

Principais resultados de mídia:

http://maquinadoesporte.uol.com.br/artigo/rugbi-usa-outros-esportes-para-ativar-marcas-e-atrair-fa_34414.html
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/fora-de-campo/rugby-games-da-cbru-agita-o-sabado-em-sao-paulo
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/fora-de-campo/rugby-games-da-cbru-agita-o-sabado-em-sao-paulo
http://www.portaldorugby.com.br/noticias/fora-de-campo/rugby-games-da-cbru-agita-o-sabado-em-sao-paulo


Esportividade.com – 28/04/2018

Meio e Mensagem –

27/04/2018

Principais resultados de mídia:

Clique para 

acessar o 

conteúdo

http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2018/04/27/bradesco-patrocina-rugby-games-em-sao-paulo.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2018/04/27/bradesco-patrocina-rugby-games-em-sao-paulo.html
http://www.esportividade.com.br/evento/rugby-games-2018-sao-paulo/


Clique para acessar o conteúdo

Exame – 18/04/2018 Esporte Alternativo – 20/04/2018

Principais resultados de mídia:

https://exame.abril.com.br/blog/esporte-executivo/bradesco-movimenta-agenda-esportiva/
http://www.esportealternativo.com.br/rugby/37748-rugby-games-desafia-atletas-de-diversas-modalidades-no-rugby


Clique para acessar o conteúdo

Olimpíada Todo Dia –

13/04/2018

Travinha – 13/04/2018

Principais resultados de mídia:

http://www.olimpiadatododia.com.br/rubgy/62898-rugby-games/


O evento causou curiosidade no público e 

movimentou as páginas Brasil Rugby

Alcance: 63.200

Reações e Compartilhamentos: 1.459

Likes: 11.687 Comentários: 246

Likes: 238 Retweets: 51

https://www.facebook.com/BrasilRugby/
https://www.instagram.com/brasilrugby/
https://twitter.com/brasilrugby


O evento causou curiosidade no público e 

movimentou as páginas Brasil Rugby
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Foi o patrocinador máster do

evento e adquiriu a cota de

naming rights. A marca decorou a

arena, distribuiu camisas e

batecos, animou o público com

cheerleaders, banda, locutor

próprio, bazuca de camisetas e

mini bolas, ativou o evento nas

mídias sociais, nos obstáculos

das provas, chamou o público

para participar de algumas provas

na arena e estampou os

uniformes das duas equipes e o

troféu da primeira edição do

evento.



O mascote dos Correios, o Carteirinho,

passeou pelas arquibancadas junto ao

público, fez a prova de velocidade e tirou

selfies com quem pedia. A marca esteve

presente em duas placas, 2 blimps, nas

peças de comunicação digital do evento, nas

costas dos uniformes do Brasil Rugby e a

diretora de marketing da empresa entregou

as medalhas aos participantes.



A Heineken forneceu cervejas e

luminosos para a área VIP do evento,

ombrelones que foram utilizados

como área de espera dos atletas,

estampou os tacklebags da prova de

velocidade, esteve presente em duas

placas da arena, no backdrop de

premiação e nas peças de

comunicação digital do evento.



Levou o Raí como convidado do

time das Estrelas do Esporte,

estampou sua marca no uniforme

do atleta, em uma placa de

quadra, no backdrop do evento e

nas peças de comunicação

digital.



A marca levou os atletas João Victor e Joyce como

os representantes do CrossFit no Brasil. Esteve

exposta em placa de quadra, backdrop, comunicação

digital do evento e uniforme dos seus dois atletas.

Além disso, produziu conteúdo de maneira

independente para suas páginas. Clique na imagem

ao lado e confira:

https://www.instagram.com/p/BiUQDHhlRsJ/?taken-by=bearcosports


Levou os atletas João Paulo, Ivan Campos e Glauco

Benigno, todos do Strongmen, para competir na

prova de força. Também elaborou as duas scrum

machines utilizadas no desafio final com o peso de 1

tonelada. Esteve presente em placa de quadra,

backdrop de premiação, comunicação digital e

uniforme dos seus atletas.



Presentes nas placas de quadra, backdrop de premiação e

comunicações digitais do evento.
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Em parceria com a Associação Cruz Verde, fizemos 

arrecadação de alimentos para seus pacientes em 

tratamento de paralisia cerebral

https://www.instagram.com/p/BiW73TrHbYp/?taken-by=brasilrugby


Vitória geral da equipe Brasil Rugby

Desafios

Agilidade:

Passes:

Velocidade:

Chute:

Força:

Vencedor final:

Brasil Rugby Estrelas do Esporte



Confira aqui a todas as fotos do evento

Clique para ser direcionado ao link

- Rugby Games (Facebook CBRu);

- Rugby Games(Site Fotojump);

https://www.facebook.com/pg/BrasilRugby/photos/?tab=album&album_id=10157004203144298
https://joaonetofoto.shootproof.com/gallery/rugbygames/


OBRIGADO!


