
Vamos entrar no clima das Olimpíadas!

Os jogos olímpicos começam em Agosto e mais do que 
nunca essa é uma importante data pra engajar nossos 
alunos. Então, por que não criar uma competição ai na 
academia? 

Algo importante a ser lembrado é que não podemos usar 
nenhuma palavra ou termo que remeta aos Jogos Olímpicos 
em prol do nosso negócio, a não ser que fossemos 
patrocinadores, então chamaremos nossa campanha de 
“Jogos Esportivos”. 

Você pode ler mais sobre essas proibições no artigo do 
Meio&Mensagem ou no artigo da APP. 

Como colocar essa campanha em 
prática?

Defina as modalidades: Para fazer competições, o primeiro 
passo é definir quais modalidades farão parte do evento. 
Pode ser um campeonato de Supino, das lutas que a 
academia dá aula ou até mesmo um campeonato de quem 
perde mais peso. 

Defina os prêmios para os 3 primeiros vencedores (pode ser 
medalhas, descontos ou algum outro presente bacana) e as 
datas das competições. Nesses dias é interessante abrir a 
academia para convidados. 

Divulgue a campanha em todos os seus canais, Facebook, 
Power Vision, RadioAcademia, site , mural etc. (Essa é a 
parte mais importante! Se não divulgar, ninguém participa)

Faça barulho antes e durante os jogos  e  ao final divulgue os 
vencedores. Isso ajudará a mostrar como é legal fazer parte 
da sua academia e pode atrair novos alunos além de engajar 
os atuais. 
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Jogos esportivos da 
Academia!

Se você ainda não tem o Power Vision e quer conhecer,  clique aqui.

Preparado por:

Ana Carolina 

Marketing ListenX

Preparamos uma imagem para você 
divulgar sua campanha no Power Vision.

Solicite um anúncio para sua rádio,  aqui vai um exemplo:  

“O maior evento esportivo do mundo está chegando e a competição está no ar! 

Participe dos Jogos Esportivos da academia!

Desperte o atleta que vive em você. Escolha sua modalidade e capriche nos treinos.

Os vencedores ganharão brindes especiais e medalhas.”

Solicite agora seu anúncio para a rádio!      

http://olimpiadas.meioemensagem.com.br/olimpiadas/cases/correndo-por-fora
http://appbrasil.org.br/noticias-e-artigos/artigos/publicidade-com-vinculacao-aos-jogos-olimpicos-do-rio-de-janeiro-2016/
http://www.powervision.com.br/
http://mkt2.listenx.com.br/MARKETING/dicas-de-campanha/jogos_esportivos.jpg

