


O Circuito Rede Vitória de Tênis é um importante
marco no esporte do Espírito Santo. A competição
vale como pontuação para o ranking capixaba e faz
parte do circuito oficial da Federação Espírito-
Santense de Tênis (FET), além de ser a abertura do
ano no tênis.

A edição de 2020 contou com participação de cerca
de 120 atletas, nas categorias de 1ª a 5ª classe
Masculino e 2ª classe Feminino e a partir de
Fevereiro de 2021 a Rede Vitória realizará o 4ª
edição do Rede Vitória ES Open de Tênis. O circuito
será divido em 10 etapas ao longo do ano, com as
categorias de Classes e Infanto-Juvenil e Kids.

Por meio de uma cobertura multiplataforma da TV
Vitória com matérias jornalísticas; do jornal online
Folha Vitória com notícias, colunismo social e
galeria de fotos; da rádio Jovem Pan Vitória e das
redes sociais, a Rede Vitória estará presente
durante os jogos e as premiações do circuito. Além
disso, os espaços que sediarão a competição terão a
comunicação visual personalizada.

Nas próximas páginas você poderá conferir a
proposta comercial que criamos para esse projeto
especial.

APRESENTAÇÃO



A Rede Vitória é uma rede de comunicação completa formada por TV, 
Jornal Online e Rádio. 

A TV Vitória/Record TV foi eleita, por sete vezes, a Melhor TV Regional 
do Brasil e é a maior produtora de conteúdo regional do Espírito Santo 

e também detém a maior grade de jornalismo local do Estado.

O Jornal Folha Vitória leva, há 13 anos, notícias de 
forma gratuita para os leitores do Espírito Santo e de todo 

Brasil. Detém o título de tricampeão como veículo do ano, na categoria
Internet, no Festival Colibri.

A Spark é uma empresa de mídia especializada na ativação de marcas
através das redes sociais de influenciadores e personalidades. 

Por meio de uma plataforma exclusiva, a empresa mapeia, identifica e
conecta os influencers adequados à estratégia do anunciante.

A Jovem Pan 
News é uma rádio com programação 24h fundamentalmente de

notícias e esportes. Com abrangência nacional, a 
grade inclui programas com a assinatura da equipe Jovem Pan 

de jornalismo e boletins.

A Jovem Pan Vitória é bicampeã como a Melhor Rádio Regional 
do Brasil pela Associação Brasileira de Marketing e Propaganda 

e já foi reconhecida pela 
Rede Jovem Pan como a melhor afiliada do Brasil. Tem uma

participação ativa nas redes sociais e 
se destaca pelas ações e promoções que realiza em todo o estado.



1) EVENTO DE CLASSES DISPUTADO COM OS PRIMEIROS COLOCADOS NO RANKING: 8 NO MASCULINO E 6 NO FEMININO;
2) EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO, PREMIAÇÃO PARA OS TRÊS PRIMEIROS COLOCADOS EM CADA CATEGORIA DE CLASSES E INFANTO-JUVENIL;. 
3) NOTA: O CALENDÁRIO DA FET PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES PONTUAIS CONFORME A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO CALENDÁRIO DA CBT.

Datas a serem definidas ADULTO



Datas a serem definidas INFANTO - JUVENIL





✓ Matérias com cobertura do
Circuito Rede Vitória de Tênis
com informações dos jogos nas
editorias e páginas de Esporte;

✓ Cobertura fotográfica

✓ Matérias nos telejornais locais
✓ Flashes nos telejornais locais

✓ Flashes ao vivo na rádio Jovem
Pan



Entre em contato com a 

nossa equipe comercial:

ALINE MARQUES

Coordenadora Comercial

(27) 98119-5051 

alinefm@redevitoria.tv.br 

ISABELA FERNANDES 

Gerente Comercial 

(27) 99905-4566

isabelaf@redevitoria.tv.br 

GISELLE ALVES 

Superintendente Comercial e Marketing

(27) 98135-0646 

giselle@redevitoria.tv.br


