FEDERAÇÃO DE GINÁSTICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 42.135.483/0001-81

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2014
NOTA OFICIAL FGERJ Nº03-2014
Assunto: NOVIDADES E BENEFÍCIOS PARA OS FILIADOS
1- Exibição da logo e divulgação dos filiados no site;
2- Exibição da foto e currículo dos atletas no site;
3- Divulgação dos eventos chancelados;
4- Oportunidades Emprego e Estágio;
5- Banner GRATUITO;
6- Anuncie no site da FGERJ;
7- Produtos com a logo da FGERJ;
8- Logomarca e identidade visual
Prezados Filiados, Diretores, Árbitros e Comissão de Contas
Temos a satisfação de apresentar a seguir uma série de novidades e
benefícios para os filiados e ações que vão ajudar no crescimento da nossa
Federação:
1- Exibição da logo dos filiados no site:
Tendo em vista o grande número de acessos ao site da FGERJ, e a
tendência de aumento com a proximidade dos Jogos Olímpicos, cada filiado
terá o direito de expor sua logo no tamanho de 32 x 32 pixels no rodapé da
página principal do site, inteiramente GRÁTIS, para divulgar seu trabalho.
Para receber este benefício
contato@ginasticario.com.br :



arquivo com a logo em JPEG e
apareça no site,
link para o qual será direcionado.

os

filiados

devem

nome da entidade

enviar

para

como quer que

2- Exibição da foto e currículo dos atletas no site:
Outro benefício para os filiados é que também poderão divulgar seus
atletas na seção “PATROCINE NOSSOS ATLETAS”. A idéia é fazer um book virtual
onde possíveis patrocinadores encontrem os nossos talentos. Para participar do
book, a entidade deve enviar para contato@ginasticario.com.br uma foto do(a)
ginasta contendo o nome do(a) atleta, a idade, a modalidade, pequeno
currículo (títulos) e o motivo pelo qual este ginasta é considerado um talento, e
merece ser patrocinado.
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3- Divulgação dos eventos chancelados:
Os eventos chancelados pela FGERJ serão divulgados no site antes e
depois do seu acontecimento.
Para obter este benefício o filiado deve solicitar a chancela em formulário
próprio e enviar para contato@ginasticario.com.br o comprovante de depósito
do pagamento, o ofício de solicitação e o regulamento do evento.
Após o evento o filiado deve enviar para contato@ginasticario.com.br
entre 15 a 20 fotos em formato JPEG com resolução para web.
4- Oportunidades Emprego e Estágio
Estamos criando no site um espaço para Oportunidades de Emprego e
Estágio. Esta seção vai auxiliar a entidade que estiver procurando um
profissional para trabalhar com a ginástica, a divulgar essa vaga, facilitando a
busca. Para utilizar este benefício a entidade deve enviar o tipo de profissional
que está precisando e como ele deve fazer para se candidatar a vaga.
OBS: Para fazer jus a qualquer benefício o filiado deve estar e se manter em dia
e sem pendências documentais com a FGERJ.
5- Banner GRATUITO
A FGERJ está oferecendo um banner gratuitamente para cada filiado
efetivo expor em sua entidade com a logo da FGERJ e os dizeres: “A ENTIDADE
TAL.... É FILIADA À FEDERAÇÃO DE GINÁSTICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.”
Os interessados podem enviar e-mail para contato@ginasticario.com.br e
solicitar o seu banner. Mesmo as entidades que já fizeram o pedido favor
reenviar manifestando seu interesse.
6- Anuncie no site da FGERJ
Com a proximidade dos Jogos Olímpicos o site da FGERJ será cada vez
mais acessado dentro e fora do Brasil. Atualmente já temos estatísticas de que
os acessos vem crescendo a cada dia. De olho nesta oportunidade estaremos
comercializando os espaços no site para divulgação de empresas, produtos ou
serviços. Os valores arrecadados serão investidos parao desenvolvimento da
ginástica do Rio de Janeiro.
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Espaços que podem ser comercializados: 1- Banner (165 x 90 pixel) ; 2banner rotativo (total de 3 banners sendo o primeiro da página com 1 anúncio,
o segundo com 2 anúncios e o terceiro com 3 anúncios num total de 5
empresas.
Quem tiver interesse em maiores informações tais como os valores e
comercialização
do
espaço
do
site
envie
e-mail
para
contato@ginasticario.com.br que entraremos em contato.
7- Produtos com a logomarca da FGERJ
O filiado que desejar, poderá aproveitar os produtos com a logo da FGERJ
para arrecadar fundos para desenvolver o seu negócio. Os interessados em
saber mais, devem enviar e-mail para contato@ginasticario.com.br que
entraremos em contato.
8- Logomarca e Identidade Visual
Como já é do conhecimento de todos, a Federação possui uma
“logomarca nova”, bem como várias peças de comunicação que compõe a sua
nova “Identidade Visual”, e que foram desenhadas especificamente para
acompanhar o lay out da logomarca. Seu conceito é utilizar cores vibrantes e
alegres como o Rio de Janeiro, juntamente com o movimento, que é a
característica do nosso esporte.
Este conjunto de peças compreende principalmente o papel ofício,
certificados, envelopes, carteirinha, cartão de visitas, calendário, estatuto,
regulamentos, formulários entre outras produzidas pela FGERJ.
As características da logomarca e das peças da Identidade Visual estão
descritas em seus manuais, também elaborados pelos designers que os criaram.
ATENÇÃO:
“A logomarca da Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro, e as
peças que fazem parte da sua Identidade Visual, caracterizadas em seus
manuais, cujo uso é de propriedade exclusiva da Federação de Ginástica do
Estado do Rio de Janeiro, sendo vedada sua exibição, veiculação e exploração
por terceiros, salvo em caso de prévia e expressa autorização da Presidência da
Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro.”
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É terminantemente proibida a modificação de cores, formatos, tamanhos,
tipo e tamanho de fontes, a fim de preservarmos a nova Identidade da
Federação.
COMO OS FILIADOS PODEM AJUDAR?
Os filiados podem ajudar a encontrar parceiros que desejam anunciar no
site, bem como aproveitar esta oportunidade para uso próprio, ou de seus
ginastas.
E ainda, podem colocar em seus sites ou blogs, um link para o site da
Federação.
Assim, esperamos que tenham gostado das novidades e que cada vez
mais estejamos trabalhando juntos para um futuro melhor.
Um grande abraço

Andréa João
Presidente / FGERJ

