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REALIZAÇÃO PROMOÇÃO

PATROCÍNIO



É COM MUITO PRAZER QUE APRESENTAMOS A OITAVA EDIÇÃO DO SPEED

FESTIVAL ES, QUE ACONTECERÁ NO AERÓDROMO DE GUARAPARI NOS DIAS

16 E 17 DE JULHO DE 2022.

O PROJETO É ASSINADO PELA GSN E APEX PARTNERS QUE JÁ́ SÃO

REFERÊNCIAS PELO PROFISSIONALISMO E ZELO POR SEUS CLIENTES, ALÉM

DA PROMOÇÃO DA REDE VITÓRIA.

CONFIRA A OPORTUNIDADE DE EXPOR SUA MARCA NESTE MEGA EVENTO

DE SUPERCARROS. REALIZAÇÃO PROMOÇÃO



A Jovem Pan News é uma rádio de notícias com programação

24h que leva aos ouvintes entrevistas e análises especializadas

mais completas do Estado e do País.

O Folha Vitória é um jornal on-line de leitura 100% gratuita e

multiplataforma, permitindo ao leitor acessar na tela do

computador, celular ou no App.

A Spark Vitória trabalha as ações e soluções criativas e

estratégicas com o marketing de influência e um seleto grupo

de influencers. Dona de uma plataforma exclusiva, a empresa

mapeia, identifica e conecta os influencers adequados à

estratégia do anunciante.

A Jovem Pan Vitória é a rádio que toca os melhores e

maiores destaques da música, além de ser a mais ouvida na

web e no rádio.

Rede Vitória, uma Rede de Comunicação  

completa formada pela TV Vitória, Folha Vitória, 

Jovem Pan FM, Pan News FM e Spark. 

A TV Vitória | Record TV, canal 6.1 digital e com cobertura

de todo o Estado com um único sinal, realiza altos

investimentos em conteúdo, tecnologia e pesquisas. Hoje

a emissora detém a maior programação jornalística do ES,

são mais de 7h30 diárias e 50 horas semanais.



Após setes edições, o Top Gear, maior evento
de velocidade do Espírito Santo, entra em uma
nova fase e sob nova direção se torna o Speed
Festival.
O evento referência em competições
automobilísticas no estado entrará no circuito
de corridas de velocidade nacionais.

O Speed Festival vem para se consolidar como
referência em eventos, encontros terrestres e
náuticos, exposições e tudo que entregue
velocidade e exclusividade.

Nesta primeira edição apresentaremos o
formato ½ milha em um evento para carros de
arrancada, onde verdadeiras supermáquinas
modificadas irão acelerar levando um espetáculo
único para o público presente! A competição
acontecerá nos dias 16 E 17 DE JULHO , no
Aeródromo de Guarapari, que detêm a estrutura
ideal para realização do evento seguindo todas
as normas de segurança.



Arrancada é uma competição esportiva, praticada por carros
especialmente preparados ou originais que completam um
trajeto reto e nivelado no menor espaço de tempo, partindo
da imobilidade.

A COMPETIÇÃO

A ESTRUTURA

O Speed Festival ES atrai um público adulto, qualificado,
classe A, que aprecia eventos sofisticados e não abre mão
de conforto e bom atendimento, ao mesmo tempo em que
é ávido por eventos inusitados, que o surpreenda de forma
agradável, unindo interesse esportivo, estilo de vida e lazer
qualificado.

O PÚBLICO

Além das arrancadas e da área VIP dos inscritos, o Speed
Festival contará com uma praça de alimentação com mesas
bistrôs e DJs para animar o ambiente.

AS ATRAÇÕES

No aeródromo serão montados confortáveis lounges para
receber os participantes, que terão direito a levar um
acompanhante.
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