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Global Football 
Management
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O Global Football Management vai reunir em Lisboa presidentes e diretores do 
mundo da gestão, media e negócios do futebol em Lisboa.
Com uma transmissão a partir de Lisboa para o mundo, será um evento em 
formato híbrido que vai oferecer uma série de palestras, seminários e 
networking aos participantes do evento. 
O nosso propósito consiste em maximizar as oportunidades de carreira para 
todos os participantes. Neste sentido, oferecemos oportunidades 
incomparáveis que vão além do ambiente tradicional de aprendizagem, sendo 
aprimoradas por parcerias exclusivas com alguns dos maiores e mais influentes 
nomes e organizações do desporto mundial.

Serão 2 dias dedicados a “O Futuro da Gestão Humanizada do Futebol”. É sob 
este mote que os palestrantes de nível mundial e todos os stakeholders 
envolvidos discutirão os desafios mais significativos da indústria do futebol, 
assim como as mudanças regulatórias esperadas. 

Após um mergulho profundo de 2 dias de palestras extremamente importantes, 
teremos mais 2 dias de puro entretenimento e networking com atrações criadas 
para uma experiência única e inequecível.
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Lisboa é a cidade das sete colinas, cheia de História e histórias onde o 
passado, o presente e o futuro podem ser vividos simultaneamente. 
Famosa pela sua arquitetura, gastronomia e beleza únicas, Lisboa é 
um dos melhores locais a visitar na Europa.

Lisboa, uma cidade hospitaleira

Lisboa, Capital Europeia do Desporto

Lisboa recebe mais de 4,5 milhões de visitantes por ano e é uma cidade 
onde se realizam regularmente grandes eventos mundiais. A hospitalidade 
portuguesa e a sua excelência na organização de grandes eventos são 
algumas das razões para este sucesso.

Em 2021, Lisboa é a Capital Europeia do Desporto e espera-se que milhares 
de pessoas visitem a cidade, especialmente atletas, jovens e famílias. Está a 
ser desenvolvido um programa ambicioso para acolher todos os visitantes, 
não só para fins desportivos, mas também para promover transportes 
ativos e estilos de vida mais saudáveis na rotina diária dos cidadãos.

Lisboa
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O evento atrairá uma ampla gama de profissionais que trabalham na indústria 
do futebol, proporcionando uma oportunidade fantástica de networking para 
todos os participantes, com a presença dos maiores influenciadores da 
indústria.

Público-alvo
2
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Gestor
Jogador de futebol
Treinador de futebol 
Preparador fisíco
Fisioterapeuta desportivo
Agente desportivo
Nutricionista desportivo
Médico especializado em medicina desportiva
Jornalista desportivo
Scout

Presidente
Diretor de esportes
Árbitro
Comentador/ locutor
Empresário
Técnico
Psicologia desportiva
Relações públicas
Direito do desporto

Público alvo: Aberto para todos profissionais de desporto
participantes

oradores 
internacionais

oradores 
nacionais



Oradores 
confirmados

André Zanotta 
Executivo de Futebol do 
FC Dallas | EUA

Moisés Moura
Treinador do Sub-19 do 
Sporting Clube De Braga | 
PT

Bruno Costa
Diretor de Scouting do 
San Jose Earthquakes | 
EUA

Helton Arruda 
Ex-Guarda-redes do Fute-
bol Clube do Porto e Em-
baixador da Liga Portugal | 
Portugal

Felipe Ximenes
Gestor Desportivo | Brasil

Marcelo Paz
Presidente do Fortaleza 
Esporte Clube | Brasil

Fernando Carvalho
Ex-Presidente do S. C. 
Internacional | Brasil

Gilberto Silva
Ex-atleta, vencedor da Copa 
Do Mundo pela seleção  
brasileira, jogou no Arsenal 
em Inglaterra, empresário e 
agente de futebol
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Porquê 
participar?

4
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A par da série de palestrantes convidados executivos do 
futebol, teremos uma plataforma interativa, que permitirá 
uma que todos os participantes possam comunicar e trocar 
impressões, quer estejam em Lisboa ou noutra parte do 
globo, e quer sejam palestrantes, participantes ou 
patrocinadores.
Desta forma, o Global Football Management proporcionará 
uma rede inesgotável de networking com profissionais de 
todas as áreas do futebol, garantindo aos participantes 
conhecimento e experiência no futebol. 

Maximize a visibilidade da sua marca
Exponha os seus produtos/serviços
Desenvolva novas parcerias

Junte-se a nós e:



Oportunidades de Patrocínio
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Reconhecimento como Patrocinador Diamante nos canais do evento 
(website, redes sociais, sinalética e materiais no local e na plataforma)
Logotipo no website do evento, na plataforma digital (WebApp e App móvel) 
e nos materiais impressos
Área de exposição Grande OU Patrocínio do VIP Lounge do evento *
Stand virtual Grande (com conteúdos em PDF, vídeo, sala de reuniões, links 
externos, etc.)
3 bilhetes Diamante (2 dias de conferência + programa social + alojamento + 
transferes)
2 bilhetes Ouro (2 dias de conferência e networking presencial)
30 bilhetes Prata (2 dias de conferência e networking digital)
Participação do Sponsor numa das sessões do programa
Possibilidade de abrir uma sala de reunião para sessão com os participantes 
virtuais (até 45 minutos)
Conteúdo na e-newsletter do evento
Conteúdo nas redes sociais do evento
2 notificações patrocinadas na plataforma digital
Vídeo publicitário nos intervalos das sessões (2x por dia)
Artigo no Speaker’s Gift Box
Relatório pós-evento com métricas retiradas da plataforma digital

* Área final a definir consoante a venue final

Diamante
EUR 40,000 + IVA
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Reconhecimento como Patrocinador Ouro nos canais do evento (website, 
redes sociais, sinalética e materiais no local e na plataforma)
Logotipo no website do evento, na plataforma digital (WebApp e App 
móvel) e nos materiais impressos
Área de exposição Média OU Patrocinador Oficial do Jantar de Gala no 
SUD (14 de outubro) c/ possibilidade de um pequeno discurso
Stand virtual Médio (com conteúdos em PDF, vídeo, sala de reuniões, links 
externos, etc.)
2 bilhetes Diamante (2 dias de conferência + programa social + 
alojamento + transferes)
1 bilhete Ouro (2 dias de conferência e networking presencial)
20 bilhetes Prata (2 dias de conferência e networking digital)
Moderação do Sponsor numa das sessões do programa
Possibilidade de abrir uma sala de reunião para sessão com os 
participantes virtuais (até 30 minutos)
Conteúdo nas redes sociais do evento
1 notificação patrocinada na plataforma digital
Vídeo publicitário nos intervalos das sessões (2x por dia)
Artigo no Speaker’s Gift Box
Relatório pós-evento com métricas retiradas da plataforma digital

Ouro
EUR 25,000 + IVA
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* Área final a definir consoante a venue final
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Reconhecimento como Patrocinador Ouro nos canais do evento (website, 
redes sociais, sinalética e materiais no local e na plataforma)
Logotipo no website do evento, na plataforma digital (WebApp e App 
móvel) e nos materiais impressos
Área de exposição Pequena
Stand virtual Pequeno (com conteúdos em PDF, vídeo, sala de reuniões, 
links externos, etc.)
1 bilhete Diamante (2 dias de conferência + programa social + 
alojamento + transferes)
1 bilhete Ouro (2 dias de conferência e networking presencial)
10 bilhetes Prata (2 dias de conferência e networking digital)
Possibilidade de abrir uma sala de reunião para sessão com os 
participantes virtuais (até 30 minutos)
Conteúdo nas redes sociais do evento
1 notificação patrocinada na plataforma digital
Vídeo publicitário nos intervalos das sessões (1x por dia)
Artigo no Speaker’s Gift Box
Relatório pós-evento com métricas retiradas da plataforma digital

Prata
EUR 10,000 + IVA
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* Área final a definir consoante a venue final

Global Football Management11



Construímos pacotes 
à sua medida

Estamos empenhados em oferecer-lhe o melhor retorno de investimento possível. 
Por isso, estamos ao seu dispor para construir um pacote de patrocínio adaptado às 

suas necessidades, além das opções-padrão apresentadas.

Contacte-nos, estamos à disposição para encontrar novas oportunidades de 
networking e branding para a sua marca.

Kaite Bernardo
contact@ibproductionsltd.com


