Evento conta com parceria do Fluminense Football Club e da República Marketing Universitário
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ESPM-RJ realiza evento Universidade Tricolor
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O mercado esportivo brasileiro tem nesse momento uma grande perspectiva de crescimento
para os próximos anos. O fluxo de investimentos que serão gerados por conta da Copa de
2014 e Jogos Olímpicos de 2016 vão impactar positivamente na geração de negócios. De olho
nesta evolução, a ESPM-RJ, em parceria com o Fluminense Football Club e a República
Marketing Universitário, realiza o evento "Universidade Tricolor", com o objetivo de contribuir
para a formação de gestores esportivos e levar para o ambiente universitário cases,
inspirações e referências sobre o assunto.
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O encontro, que será realizado nos dias 21 e 22 de maio, às 18h, no Auditório de Furnas,
também servirá como espaço para troca de experiências entre alunos, empresas e clubes,
contribuindo para qualificação de uma nova geração de profissionais da gestão esportiva,
sendo destinado para universitários e profissionais das mais diversas áreas que compõe a
indústria esportiva.
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Para dar início ao evento, no dia 21 de maio, segunda-feira, Denise Liporaci, Coordenadora de
Marketing Esportivo da Unimed, vai apresentar o case "Unimed/Fluminense, 14 anos de
parceria"; Jackson Vasconcelos, Diretor Executivo do Fluminense, seguirá com o tema "Gestão
de Clubes" e Rafael Pulcinelli, Gerente de Marketing Ambev, apresentará o case "Brahma no
futebol brasileiro".
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No dia seguinte, dia 22 de maio, terça-feira, os temas "Maximização de patrocínios / Ativação
com o torcedor", "Gestão de Patrocínios de Clubes de Futebol” e "Gestão do Futebol" serão
apresentados, respectivamente, por Bernardo Pontes, Coordenador de Marketing do
Fluminense, Ricardo Di Sora e Rafael Pereira, Sports Marketing da Adidas e Rodrigo Caetano,
(Diretor Executivo de Futebol do Fluminense).
O evento acontece no Auditório de Furnas, que fica localizado na Rua Real Grandeza, 219 Botafogo. A capacidade do local é de 250 pessoas. Informações e vendas: (21) 3553-2226 e
Facebook.com/universidadetricolor
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Fonte: Vitrine Publicitária. [Portal]. Disponível em:
<http://www.vitrinepublicitaria.net/noticiasdomercado2.asp?menucodigo=9439&P
agAtual=1>. Acesso em: 16 maio 2012.

