
MANUAL DE MARKETING
LBF 2022



APRESENTAÇÃO

Este manual de marketing define todas a propriedades da LBF e das 
equipes participantes da LBF 2022, assim como as permissões e 

proibições de exposição de marcas de patrocinadores da LBF 2022 e dos 
patrocinadores das equipes.



MAPA DE QUADRA



ESPECIFICAÇÕES DAS LONAS

As placas de quadra possuem as mesmas medidas para todas as 
equipes, patrocinadores das esquipes, LBF e patrocinadores da LBF, não 

havendo nenhuma possibilidade de tratamento diferenciado para 
nenhuma das partes. 

Especificações das lonas:

• 3,30m x 0,7m
• Impressão fosca

• Acabamento em ilhós
• Amarras com abraçadeiras de nylon



ESTRUTURA METÁLICA DE LONAS

• 3,44m x 0,84m
• Pintura em branco fosco

• Tubos com 3cm de espessura
• Pés com 8cm de base

Especificações da estrutura metálica:



ESPECIFICAÇÕES DOS PRISMAS E PLACAS

Impressão com sangria:
3,43m x 1,1m (tamanho final)

Área de impressão:
3,20m x 0,9m

Material:
Tecido Oxford com velcro 

macho, costurado em 
todo contorno do verso

Suporte – Prisma de Espuma:
3,4m x 1m



ADESIVOS DE PISO

Os adesivos aplicados ao piso devem respeitar os tamanhos máximos de:

Altura: 1 metro
Largura: 4 metros



ADESIVOS DE PISO

Os adesivos aplicados no piso devem respeitar a distância de 2 metros da linha 
de meio de quadra e 1 metro da linha lateral



COMUNICAÇÕES NAS TABELAS

As bases de proteção das tabelas são de uso 
exclusivo do mandante das partidas.

Fica proibido o uso de publicidades de qualquer 
espécie na tabela de jogo, conforme demonstrado 

na imagem.

Para as equipes em que as tabelas são fixadas na 
parede, é necessário solicitar aprovação da LBF para 

aplicações de marca abaixo das tabelas.

Para a temporada 2022, será permitida a 
comunicação no braço da tabela, de uso do clube 

mandante.

Área proibida

Área do clube 
mandante

Área do clube 
mandante



BACKDROP DE ENTREVISTA

Para a temporada 2022, será necessária a padronização do backdrop de entrevistas. 

Especificações:

• Box branco padrão contendo a marca do patrocinador;
• Medida do box: 15cm de largura x 6cm de altura;

• Medida do Backdrop: 1,5m x 1,5m;
• 12 linhas e 8 colunas;

• As 2 primeiras linhas e as 2 últimas devem ser reservadas para 
patrocinadores da LBF;

• Nas 8 linhas destinadas ao clube, podem ser colocadas as 
marcas segundo preferência de cada clube;

• Na parte superior do backdrop deve haver 30cm entre o  fim do 
box com as marcas e o final da lona, onde deverá ser colocado 
o escudo do clube ao lado do escudo da LBF, ambos com 20cm 

de altura;
• A cor de fundo do backdrop é de acordo com a preferência do 

clube;
• O backdrop deve ser impresso em lona fosca ou adesivo fosco; 
• O layout do backdrop deve ser submetido a aprovação da LBF 

antes de impresso.



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 DO PATCH LBF

Medida do patch:

3,5cm L x 5cm A



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 DO PATCH LBF



Para a temporada de 2022, todas as comunicações abaixo de 5 metros no 
ginásio deverão ser aprovadas pela LBF, buscando a harmonização da 

comunicação nas transmissões e o equilíbrio entre patrocinadores.

Comunicações no ginásio devem ser contínuas e harmoniosas

COMUNICAÇÃO NO GINÁSIO



COMUNICAÇÃO NO GINÁSIO

Não será permitida o uso de uma segunda linha de patrocinadores. Os patrocínios dos 
times poderão ser expostos abaixo de 5 metros no ginásio, desde que estejam em equilíbrio 

com a aplicação do logo da LBF e o layout seja previamente aprovado.



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

Instagram Twitter

REDES SOCIAIS



REDES SOCIAIS

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

Facebook



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 devem ser 
disponibilizadas até 
30 minutos após o 
final do jogo.

• Enviar 5 (cinco) fotos 
com foco na equipe 
visitante.

FOTOS DE JOGO



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

FOTOS DE JOGO



FOTOS DE JOGO

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!


