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São Cristóvão Saúde mantém patrocínio com
o Esporte em 2021
Visando sempre incentivar o entretenimento e a prática de atividades físicas, com
foco na melhor qualidade de vida, o Grupo São Cristóvão Saúde renovou e iniciou, em
2021, o patrocínio com diversas modalidades esportivas. São elas:

Clube Atlético Juventus - CAJ
Em janeiro deste ano, a Instituição renovou, por
mais um ano, com o time profissional de futebol
masculino do Clube Atlético Juventus (CAJ). O
patrocínio contempla a logomarca no peito e nas
costas da camisa oficial da equipe (inclusive nas
camisas de jogo, treino e social dos atletas e
comissão técnica, em posições de destaque),
instalação de duas placas publicitárias para
exposição da marca na Praça de Esportes no
Estádio Conde Rodolfo Crespi – Rua Javari,
exposição da marca em eventos oficiais e em outros eventos/locais nas dependências
do estádio, ingressos para os jogos do time na Javari, camisas oficiais do time e envio
de ambulância UTI nos jogos de mando do Juventus. Em 2021, o time participa do
Campeonato Paulista de Futebol Profissional - Série A2, Copa Paulista e outras
competições esportivas.

Mooca Destroyers
O São Cristóvão Saúde mantém seu patrocínio
master com o time de futebol americano da
região, Mooca Destroyers. A ação contempla a
presença de marca e merchandising, incluindo
logomarca da Instituição nas camisas de jogo,
comissão técnica, camisa réplica de jogo, capa da
fanpage oficial, mídias de divulgação dos jogos,
menção na bio do Instagram, direito do uso de
imagem dos atletas e direito a anúncio nas redes
sociais.

Paulistão 2021
Foi retomado o plano de mídia no
Campeonato Paulista de Futebol
de 2021, tendo a logomarca São
Cristóvão Saúde divulgada em
painéis de led, marcando presença
em placas de publicidade no
gramado durante os jogos que forem exibidos de forma televisiva.

Portuguesa
A Portuguesa de Desportos agora conta com um
novo patrocinador master: O Grupo São
Cristóvão Saúde.
A consolidada parceria junto ao time de futebol
profissional inclui a aplicação da logomarca

Institucional na parte frontal das camisas oficiais de jogo e treino, durante o
Campeonato Paulista - Série A2, Campeonato Brasileiro – Série D e demais
competições profissionais, além de placa no setor de cadeiras do Estádio do Canindé,
espaço no painel de entrevistas (backdrop), logo no site oficial da Portuguesa, duas
placas de campo, ações conjuntas de marketing, entre outras.

Vôlei Feminino São Cristóvão Saúde/ Osasco
Em 2021, a Instituição continua
como patrocinador oficial do time de
Vôlei Feminino do São Cristóvão
Saúde/

Osasco.

A

parceria

contempla o uso da marca e aporte
financeiro

tendo

publicitária
propriedades

da

a

visibilidade
marca

de

em

marketing,

incluindo: namig right da equipe,
logomarca na frente e costas dos
uniformes de jogo/ treino e comissão técnica, placas/ paineis estáticos espalhados
pelo Ginásio, placa de quadra durante os jogos liberados pela CBV (Confederação
Brasileira de Voleibol) e FPC (Federação Paulista de Volleyball), ativações comerciais
do Plano de Saúde no Ginásio de Esportes, ativações junto à torcida durante os jogos,
divulgação da marca e informativos Institucionais nas mídias sociais do clube,
utilização do uso de imagem junto às atletas e comissão técnica para ações comerciais
e publicitárias, marca São Cristóvão Saúde nas propriedades e utensílios do time, além
dos uniformes do staff operacional e demais ações.

Kart
Outra renovação feita na área do esporte é com o
piloto mirim de kart, Gabryel Romano, cujo apoio
vem desde 2019. A Instituição patrocina o uniforme
completo do piloto, incluindo layout do carro,
possibilitando também a mudança de equipe, sendo
composta por chefe de equipe/ preparador de
motor, dois mecânicos, coach e telemetrista.

Stock Car
O Grupo São Cristóvão Saúde
apoiou o piloto, Guga Lima, na 2º
etapa da corrida de Stock Car,
ocorrida no mês de maio, no
Autódromo de

Interlagos.
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pilotos do país, como Felipe Massa, Cacá Bueno, Gabriel Casagrande e Rubens
Barrichello.
Na oportunidade, o apoio contou com a divulgação da logomarca São Cristóvão
Saúde, que envelopou todo o carro do piloto, bem como o box de corrida. Além disso,
Guga Lima prestou uma homenagem ao Presidente/ CEO do Grupo, Valdir Pereira
Ventura, por consolidar essa importante parceria, inserido o nome do CEO na parte
frontal do carro, em forma de agradecimento. A Instituição patrocinará Guga Lima
durante todo o Campeonato Brasileiro da Stock Car em 2021.

Conforme afirma o Presidente/ CEO do Grupo São Cristóvão Saúde, Engº Valdir
Pereira Ventura, “o patrocínio vai muito além de apoiar o entretenimento, nosso
objetivo é estimular a prática esportiva, associando nossa marca à saúde física/
mental e alinhando, inclusive, a parte de socialização, bons hábitos e disciplina.
Esporte, saúde e qualidade de vida trabalham juntos, influenciando, de forma
positiva, a mente e o corpo. Por isso, nossa Instituição tem o prazer em colaborar com
o incentivo ao esporte”, finaliza.

