


A InterMédio Sports é uma empresa especializada em Assessoria de Comunicação e Marketing Esportivo, 
fundada em 2017 na cidade de Juiz de Fora (MG), por Roney Testa e Vitor Lima Gualberto.  
 
Oferecemos soluções em assessoria de imprensa, comunicação visual, marketing digital, gestão de redes 
sociais e elaboração de projetos diversos para treinadores, atletas, clubes, empresas e demais profissionais 
do esporte. 
 
Entendemos o mercado de forma criativa e inovadora, oferecendo soluções e oportunidades para nossos 
clientes visando fortalecer suas imagens, aumentando sua exposição na mídia e audiência nos canais 
digitais, ganhando maior visibilidade no mercado e aproximando-os dos seus públicos-alvo (fãs, marcas, 
empresas e demais), criando diversas formas de relacionamento e interatividade entre eles. 
 
Ao longo desses anos, construímos  uma relação de transparência e cumplicidade com os nossos clientes e 
parceiros, tornando, em pouco tempo, referência no ramo no interior de Minas Gerais e 
consequentemente fortalecendo nossa reputação no mercado nacional. 



RONEY TESTA 
 
• Graduado em Jornalismo. Pós-graduado em Comunicação Empresarial, 
37 anos. Estudos nas áreas da Gestão e Marketing Esportivo e em Gestão 
de Redes Sociais. Amante de esportes, principalmente do futebol. Estudos 
acadêmicos no âmbito esportivo, fundamentalmente no estudo de gestão 
de marcas. 

EQUIPE 

VITOR GUALBERTO 
 
• Graduado em Administração de Empresas, tem 28 anos e desde 2008 
trabalha no meio do futebol. É responsável pelo Portal da Segundona 
Mineira e, em 2019, foi um dos responsáveis pela Área de Marketing da 
Sede do Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), na CONMEBOL Copa 
América. 





SERVIÇO OFERECIDO 

 Produção de vídeos profissionais para atletas, 
destacando seus melhores momentos, valorizando 
ao máximo seu talento! 



PROPOSTA 

 Sabemos que no mercado competitivo atual, ter um 
diferencial é fundamental para o atleta manter sua imagem em 
destaque. Dentre algumas possibilidades, o VÍDEO DOS 
MELHORES MOMENTOS é uma das principais ferramentas de 
divulgação, onde o objetivo é destacar as virtudes técnicas do 
atleta. Desta forma, oferecemos a criação e produção desse 
trabalho, atendendo todas as perspectivas do CLIENTE. 



DIFERENCIAL 

 Contudo, além da produção do vídeo, oferecemos  
diferenciais que vão além!!! 

 
 Entendemos que para o atleta passar uma imagem 
profissional para o mercado, não basta apenas o envio do seu 
material de vídeo, mas também  o seu currículo atualizado. 



DIFERENCIAL 

Desta forma, oferecemos alguns bônus, como: 
 

1) O DVD ficará linkado em nosso canal do YouTube por prazo indeterminado; 
2) Iremos enviar os Highlights dos atletas, isso é, um curto vídeo para postagem 

nas Redes Sociais; 
3) Iremos orientar na postagem das Redes Sociais para que tenha um  melhor 

engajamento ; 
4) Finalizando a produção do vídeo, apresentaremos um material profissional em 

PDF para o atleta ter, com um breve histórico, contendo as informações 
essenciais. Neste material, terá os links direto onde a pessoa irá clicar e  
acessar direto o material no YouTube, além dos sites de referência mundial 
como o Gol e Transfermarkt. 



DIFERENCIAL 

Material em PDF com as informações do atleta 



DIFERENCIAL 

Link permanente em nosso canal no YouTube 



INVESTIMENTO 

• Para os serviços oferecidos nesta proposta, será cobrado o seguinte 
valor: Entre em contato e saiba mais 
 

OBSERVAÇÃO: 
O material será produzido e entregue ao cliente em até 15 dias úteis 
no máximo, podendo ser em um tempo menor dependendo da 
necessidade do cliente. 



(32) 9 9988-4817 | (32) 9 9110-6673 

intermediosports.com.br 

intermedio@intermediosports.com.br 

Clique na imagem abaixo e acesse nosso canal  

https://intermediosports.com.br/
https://intermediosports.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCqKvIB-SSSLbf3AaTTkzRVQ?view_as=subscriber

