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Elsys patrocina as séries B e C do Campeonato Brasileiro
Após a Copa do Nordeste, agora a Elsys patrocina o Brasileirão
A Elsys, empresa brasileira que atua no mercado de eletroeletrônicos e
telecomunicações, está patrocinando as séries B e C do Campeonato Brasileiro de
Futebol, principal competição entre clubes de futebol do Brasil. A competição das
séries B e C envolve 40 equipes, de 18 estados brasileiros, e permanecerá 7
meses na mídia.
Nos jogos da série B a Elsys terá painéis de LED no campo onde serão exibidos o
logo da empresa, a descrição de alguns produtos e o slogan: “Onde você estiver,
é perto”. Serão 10 inserções de 30 segundos por partida, em formato animado. Os
jogos serão transmitidos pela Globo regional, pela REDETV!, pelo canal TV Brasil,
e pelo canal de TV paga Première. As partidas acontecem até 26 de novembro.
Já nos jogos da série C a Elsys terá placas estáticas, com o logo da empresa, em
volta do campo nos jogos que forem televisionados. As partidas serão transmitidas
pelo Esporte Interativo e pelo Canal Brasil. A competição acontece até 24 de
outubro.
“Ao patrocinar o Campeonato Brasileiro, que tem grande visibilidade junto ao
consumidor final de nossos produtos, a Elsys tem o objetivo de aumentar o
reconhecimento de sua marca. Queremos conversar com esse público, que é
predominantemente masculino, em seu momento de lazer”, explica Claudio Blatt,
diretor da Elsys. “Já fizemos antes outras inserções em partidas de futebol, que
geraram bons frutos”, finaliza Blatt.
No começo do ano a Elsys também patrocinou a Copa do Nordeste com inserções
de placas de LED no campo em todos os jogos. E também exibiu vídeo antes ou
depois das partidas distribuídas ao longo da competição. O vídeo de 30 segundos
mostrava as soluções para TV disponibilizadas pela Elsys, que produz receptores
de TV analógicos, digitais via satélite e por assinatura DTH Banda-Ku, além de
atuar no segmento Telecom.
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SOBRE A ELSYS
Reconhecida como uma empresa inovadora e líder no mercado, a ELSYS possui
mais de 700 colaboradores divididos entre sua matriz em Valinhos/SP, a fábrica
em Manaus/AM e a sua unidade em Shenzhen na China. Compondo a liderança
no segmento de receptores de TV analógicos, digitais via satélite e por assinatura
DTH Banda-Ku e ainda atuando fortemente no segmento de Telecom, a Elsys
possui uma das maiores redes de distribuição do Brasil com mais de 20.000
pontos de venda em todo o país, sendo 9000 pontos credenciados de instalação e
assistência técnica. Esse número corresponde a uma cobertura de mais de 90%
do território nacional em capacidade de atendimento técnico especializado. A
ELSYS mantém uma loja virtual na Internet onde comercializa todos os seus
produtos, a www.lojaelsys.com.br.
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