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Realização do “Quality First PGA Open”

Torneio de dois dias reservado a profissionais e amadores de
alta competição, onde participam os melhores jogadores
Nacionais que competem em vários circuitos internacionais
com forte cobertura mediática.
O golfe é a modalidade perfeita para reunir gestores e 
empresários com este espírito, associando-se a outras 
empresas com os mesmos valores e a mesma imagem de 
qualidade.



Porquê                           ?
• Grandes marcas e nomes
• Uma imagem positiva
• Uma imagem otimista
• Grandes personalidades

O torneio será reservado a convidados dos patrocinadores (max. 70 pax)

Este torneio envolve golfe amador e profissional numa só competição, é sempre um 
dia diferente de golfe e uma experiência única para os convidados. 

Os valores “Quality First” também são os valores da Suíça. A “Marca Suíça” representa 
precisamente esta imagem no mundo inteiro, e a ideia do presente evento é que 
participem marcas que representam estes valores. 



Objetivos

• Networking

• Solidariedade

• Branding

• Associar a própria marca a um evento de qualidade

• PR através da cobertura mediática

• Fun, um dia bem passado com colaboradores, clientes e pessoas apreciadas



O que é um torneio Pro-AM?

Trata-se de um torneio disputado em formato de Equipas, cada 
equipa participante é composta por 1 Profissional + 3 Amadores 
(Pro-Am), o profissional lidera o grupo tornando a competição 
muito interessante, motivando  cada elemento da equipa a fazer o 
seu melhor.



Mais-valia de um torneio Pro-AM?

Na maioria dos desportos não é possível jogar ao lado dos melhores
praticantes da modalidade, pois bem, no golfe é diferente, os amadores
podem desfrutar da experiencia de jogar com os profissionais, testemunhando
ao vivo jogadas excecionais, forma de encarar o desafio em cada pancada e
ainda ouvirem dicas e concelhos para melhorarem o seu jogo.

Para além deste benefício para cada jogador participante, haverá o grande
benefício para as empresas patrocinadoras com uma exposição mediática
muito maior do que um “torneio normal”.



Modalidade - Texas scramble
A modalidade Texas scramble é uma competição por equipas formadas
por 4 jogadores (neste caso: 1 profissional e 3 amadores) em que cada
jogador bate a sua bola do ponto de partida de cada buraco.

O capitão de equipa escolhe a melhor bola jogada, devendo os outros
jogadores colocar as suas bolas no local onde aquela se encontra,
efetuando, em seguida, as respetivas batidas. Este procedimento
repete-se até que uma das bolas entre no buraco, sendo o resultado
obtido pelo número de pancadas. Para o cálculo do resultado net,
intervém o abono da equipa que, regra geral, se apura somando os
abonos dos quatro jogadores e dividindo o resultado por oito. Mínimo
de 3 saídas por jogador.



Vantagens Torneio do Circuito PGA Portugal

A grande vantagem em associar um torneio de Profissionais Circuito PGA
Portugal ao Torneio Pro-Am é a visibilidade e exposição que advém da
cobertura mediática que o Circuito PGA oferece. Os profissionais que
participarem no Open PGA serão os que irão fazer equipa com os
convidados do patrocinador, esta é uma oportunidade única e bastante
exclusiva.

O Torneio QUALITY FIRST PGA OPEN irá oferecer um Prize-Money que
contará para o Ranking Nacional.

A publicidade dos patrocinadores estará colocada no campo durante 3
dias (2 dias do torneio dos profissionais + 1 dia do torneio Pro-am)



Prémios

• Equipa=Empresa vencedora 

• Grandes marcas = Grandes prémios: 
• Longest drive homens 

• Longest drive senhoras  

• Nearest To The Pin homens

• Nearest To The Pin senhoras

• Hole in one Special x 3 (A definir com a organização)



Empresas Participantes (I)

Valor Patrocínio “Equipa Empresa”:  € 1.350,00

• Cada empresa irá formar uma equipa de 4 jogadores, 1 profissional e 3 amadores 
(colaboradores ou convidados/clientes da empresa)

• Cada empresa patrocinadora terá 1 buraco para personalizar (custo de personalização 

não incluído). Moldes de personalização a aprovar pela organização ou “Kit na mão”  

com bandeira para o buraco e Banners para o campo.

• 3 jogadores + 2 pessoas para almoço.

• Utilização do bar de campo.

• Kit “Quality First” por jogador.

• Clínica de Golfe para os principiantes/não-jogadores



Empresas Participantes (II)

Opção Exclusividade:

O patrocínio de 2 (ou mais) buracos confere a uma empresa o

Direito de Exclusividade 

no seu ramo de atividade. 



Parceiros/Patrocinadores (III)

 Para empresas que não escolham de participar com uma equipa no torneio, mas que 
mesmo assim querem participar e estar presente no torneio, existe a possibilidade do 
patrocínio “participar”.

• Participação no almoço com duas pessoas. 

• Dois Logo da Empresa nos convites.

• Logo da Empresa no placard de Sponsors.

• Logo da empresa em todas as comunicações à imprensa. 

• Possibilidade de contribuir para a tombola de prémios.

Valor Patrocínio “Participar”:  € 750,00



Serviços Incluídos

• Cobertura televisiva realizada pela CN SPORTS.

• Realização de 2 reportagens televisivas (1 do Torneio de profissionais e 1 do Pro-am )

• Prémios para a Tômbola (produtos Nike, Vouchers)

• Fotografo e entrega ao patrocinador de CD com fotos de ambos os torneios.

• Caracterização do campo c/ material promocional (a fornecer pela empresa).

• Serviço de Press-Officer.

• Clipping do Torneio a entregar ao Patrocinador.

• Bar de campo c/ águas, Sumos e Fruta.

• Promoção do Torneio em Redes Sociais / Site PGA Portugal.

Para todos os patrocinadores



Serviços Incluídos

Cobertura mediática e fotográfica: 

- Durante 1 mês o torneio será mostrado nos voos da 
TAP

- As empresas farão parte do filme sobre o evento que 
irá ser divulgado ao longo do ano nos meios de 
comunicação da CCISP, entre outros no website. Veja o 
último filme aqui: 

http://www.camsuica.com/web/eventos/milestones.html

Para todos os patrocinadores

http://www.camsuica.com/web/eventos/milestones.html


Marketing: Exposição / Visibilidade
• Noticia em revista da modalidade distribuída em 143 pontos do País; 

• Rodapé Promocional Jornal Record Torneio PGA Open (tiragem média diária 65 mil jornais); 

• Reportagem no Jornal “Economico“; 

• Logótipo em área reservada Parceiros WebSite PGA Portugal c/link para Homepage Patrocinador; 

• Logótipo em Press-Wall utilizado em entrevistas, cerimonia de entrega de prémios, etc.;

• Noticias em vários sites desportivos e site oficial PGA Portugal; 

• Fotos e Noticias resultados em Redes Sociais; 

• Press-Release para Jornais Diários Desportivos/Semanários; 

• 2 Lonas promocionais em todos os torneios Circuito PGA Portugal 2015; 

• Reportagem Torneio PGA OPEN de 4 minutos no Programa Televisivo Golfe & Golfistas no canal SportTV
com repetições em:

• SportTV Generalista – 3x

• SportTV África – 3x

• SportTV Américas – 3x

• Resumo diário de 2 minutos do torneio “QUALITY FIRST PGA OPEN” no Canal Sport TV



Interessado? >> Save the date: 26 de Setembro de 2015

Se quiser fazer parte deste evento com a sua empresa, contacte: 

info@camsuica.com ou annemarie.feller@camsuica.com, Tel: 213 143 181

>> Data limite para inscrições: 15 de Julho de 2015
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