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O Projeto Patronagem do São 

Fernando Golf Club é um poderoso 

instrumento de marketing de 

relacionamento para empresas, que 

valorizam o networking e que 

buscam eventos especiais e 

diferenciados, para seus clientes e 

seus stakeholders. 

  

  
MARKETING ESPORTIVO 

O golfe é uma atividade saudável, cientificamente comprovada. É 
um esporte social. 
O golfe proporciona três tipos de benefício: 
• Físicos: coordenação, flexibilidade, força, equilíbrio 
• Psicológicos: fortalecimento da concentração, reforço positivo 
• Educativos em valores: humildade, respeito, atividade em 

equipe, competição, solidariedade, regras de etiqueta, 
consciência ambiental, generosidade, honradez… 

O relatório da IEG Sponsorship aponta que a mídia tradicional e 
as promoções estão perdendo o brilho, já o marketing esportivo 
passa a ocupar um lugar cada vez mais importante nos 
orçamentos de propaganda das grandes empresas. Segundo a 
Advertising Age, o patrocínio de competições esportivas cresceu 
a uma taxa média de 17% ao ano, em comparação com um 



crescimento médio anual de 7,5% dos investimentos em 
publicidade e 7,4% na promoção de vendas. 

OFERTA DE VALOR 

O São Fernando Golf Club é um dos 
mais antigos, importantes e 
conhecidos clubes de golfe do 
Brasil. Suas instalações, em 
especial sua superfície de jogo, é 
referência mundial, sendo 
considerado unanimemente pelas 
principais publicações 
internacionais, um dos melhores - 
se não o melhor - campo de golfe 
do Brasil. O seleto grupo de 300 
sócios, empresários e executivos, e 
o ambiente familiar, de amizade e 
confraternização, são outros 
diferenciais do São Fernando Golf 
Club. 



OFERTA DE VALOR 

O head pro do São Fernando 
Golf Club, Jaime Gonzalez, é o 
golfista brasileiro com os 
melhores resultados 
internacionais da história.  
 
O São Fernando Golf Club 
também revelou muitos dos 
melhores golfistas do Brasil, 
como Alexandre Rocha, Rafa 
Becker e Victoria Lovelady.  
 

ATIVAÇÕES DA MARCA 

① Hole Signature - 
logomarca no teebox 

 
A patronagem do São 
Fernando Golf Club escolhe 
um buraco (hole), e expõe a 
sua marca no totem do tee 
de saída. 



ATIVAÇÕES DA MARCA 

② Honored Board – 
logomarca no Painel do 
Club House 

 
A patronagem contempla 
sua marca gravada no 
painel instalado na sede do 
clube, homenageando as 
empresas parceiras do São 
Fernando Golf Club. 

③ Logomarca nas Mídias - 
Site, Facebook, App e 
Instagram 

 
A patronagem tem sua 
marca veiculada em todas 
as redes sociais do São 
Fernando Golf Club. 



ATIVAÇÕES DA MARCA 
④ Palestra in company - 

Pro do São Fernando 
Golf Club 

 
A patronagem do São 
Fernando Golf Club terá, 
em data a ser agendada, 
uma palestra sobre os 
benefícios do golfe e como 
o esporte conecta pessoas 
e negócios. 

⑤ Foursome às terças e às 
quintas-feiras - 16 
convites por mês 

 

A patronagem do São 
Fernando Golf Club tem o 
direito a convidar 208 
pessoas no ano para jogar 
um Foursome 
durante a semana, bastando 
para isto, agendar 
previamente 
com o starter do São 
Fernando Golf Club. 



ATIVAÇÕES DA MARCA 
⑥ Green fees - oito 

convites por mês 
 
A patronagem do São 
Fernando Golf Club tem o 
direito a convidar 96 
pessoas para 
jogar em qualquer dia da 
semana, com saída pelo 
tee do 10 ou do 1, bastando 
agendar previamente 
com o starter do São 
Fernando Golf Club. 

⑦ Salão de eventos 
2 eventos por ano 
 
A patronagem do São 
Fernando Golf Club tem 
direito a utilizar o salão 
social, com capacidade 
de 120 pessoas, o qual 
oferece infraestrutura 
completa e 
vista privilegiada do 
campo de golfe. 



ATIVAÇÕES DA MARCA 

⑧ Torneio Play9 – trinta e 
seis convidados 

 
A patronagem São 
Fernando Golf Club tem 
direito a um torneio e 
clínica para seus 
convidados, com toda a 
estrutura técnica do clube, 
bastando para isso agendar 
previamente uma data 
entre terça a quinta-feira. 

A patronagem pessoa 
jurídica - 18 empresas 
líderes em seus segmentos 
de mercado, garantem 
exclusividade na exposição 
de sua marca e nas 
atividades no São Fernando 
Golf Club. 

TARGET 



NOSSO CONTATO 

 Para mais informações 
entre em contato com 
nossa área de Marketing. 
 

Mario Eduardo Baptista 
Diretor de Marketing  

marketing@saofernando.com.br 
 

São Fernando Golf Club  
Av. Fernando Nobre, 4000 - 06705-490 – Cotia - SP  

55 (11) 98714-0708 
saofernando.com.br 

 


