
MANUAL DE MARKETING

LBF 2021



APRESENTAÇÃO

Este manual de marketing define todas a propriedades da LBF e das equipes 

participantes do LBF 2021 e quais as permissões e proibições de exposição de marcas 

de patrocinadores da LBF 2021 e dos patrocinadores das equipes.



MAPA DE QUADRA



ESTRUTURA - ESPUMA



ESTRUTURA - METAL



LONAS – ESTRUTURA METAL



ADESIVOS DE PISO



ADESIVOS DE PISO



TABELAS



APLICAÇÃO ESCUDO

A aplicação dos selos oficiais da LBF CAIXA devem ser centralizadas à frente do uniforme, 

respeitando o espaçamento de 20mm de folga as margens do selo. Para as equipes que 

não respeitaram a reserva de espaço feita no 1º Maeeting da LBF CAIXA. A mudança na 

aplicação deverá ser aprovada previamente pelo Departamento de Marketing da LBF.

Logotipo 
tamanho:

9,2x3,5 cm



APLICAÇÃO ESCUDO

Logotipo 
tamanho:

9,2x3,5 cm



APLICAÇÃO ESCUDO

A aplicação dos selos oficiais da LBF CAIXA devem ser centralizadas à frente do uniforme, 

respeitando o espaçamento de 20mm de folga as margens do selo. Para as equipes que 

não respeitaram a reserva de espaço feita no 1º Maeeting da LBF CAIXA. A mudança na 

aplicação deverá ser aprovada previamente pelo Departamento de Marketing da LBF.

Logotipo 
tamanho:

3,5 L x 5,0 A cm

Logotipo 
tamanho:

3,5 L x 4,0 A cm



REDES SOCIAIS

1) Todas as equipes deverão ter as três redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter

Instagram Twitter



REDES SOCIAIS

2) Todas as redes sociais devem ser atualizadas constantemente, de acordo com a demanda dos jogos

Facebook



FOTO

Lance de Jogo Hino Nacional

A equipe mandante deverá ter um fotógrafo profissional em todas as partidas

• Até o término do 

primeiro tempo, 

disponibilizar pelo 

menos 5 (cinco) fotos 

para divulgação. 

• As demais em até 30 

minutos após o jogo.

• Enviar 5 (cinco) fotos 

da equipe visitante.



FOTO

Exemplos: Foto do Mascote entregando a bola, do time ou torcida vibrando, lances com a placa 

publicitária em ao fundo.  

Momentos de ComemoraçãoLances com placa publicitária ao fundo



MVP-FOTO

É obrigatório o envio da foto da entrega do prêmio de Melhor Jogadora da Partida



MASCOTES

Obrigatória a presença do Mascote em todas as partidas como mandantes



OBRIGADO!


