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Nossa História
A Digital Esportes nasceu em 2010, com a idealização e lançamento do SPFC Digital, um portal
totalmente direcionado a atender o torcedor São Paulino que não conseguia se identificar
com os demais sites e canais de comunicação Tricolores.

Durante esses mais de 10 anos, o SPFC Digital evoluiu e se tornou o São Paulo Digital, muito
mais que um portal colaborativo onde torcedores falavam com torcedores, criou iniciativas
inéditas, como a São Paulo Digital TV, um programa totalmente ao vivo com transmissão pela
ALLTV, nos primórdios do streaming. Não podemos esquecer da Web Rádio SPFC Digital,
levando a todos os torcedores São Paulinos os melhores jogos, programas, noticiários e
muita diversão em suas transmissões irreverentes.

Em 2018, juntamos o ensejo de crescer com a possibilidade de expandir o sucesso do São
Paulo Digital a outras modalidades. Assim, nasceu a Digital Esportes. Com a experiência
obtida nestes anos, nos tornamos parte integral do dia-dia de milhares de visitantes e
ouvintes, que através de nossas interfaces multiplataforma pode acompanhar tudo que
acontece em seu time de coração.



Nossa Estrutura
• Estúdio de transmissão e gravação profissional, produzindo materiais gráficos e

audiovisuais para qualquer tipo de anunciante, assim como ações promocionais ou
campanhas publicitarias;

• Aplicativos próprios para Android e iOS, permitindo total controle sob as ações dos
usuários, análises comportamentais e desenvolvimento de novas funcionalidades
vinculadas a necessidade do Digital Esportes;

• Servidores dedicados garantindo 99% de uptime, com utilização de CDNs e das mais
recentes tecnologias para entregar o conteúdo nos menores tempos possíveis a nossos
ouvintes;

• Utilização de CMS para entrega de conteúdos de maneira inovadora e flexibilidade para
ajustar-se as demandas de mercado.



Nossos Números
Atualmente, mais de 2.000.000 de ouvintes ao redor do mundo já acompanharam nossa
programação dinâmica, com noticiários, entretenimento e jogos ao vivo.

Nossos canais nas mídias sociais contém aproximadamente:

+ de 474 mil fans no Facebook
+ de 150 mil seguidores no Twitter
+ de 42 mil seguidores no Instagram
+ de 23 mil inscritos no Youtube
+ de 24 mil fans no TuneIn

Nossos aplicativos para Android e iOS foram instalados em mais de 20 mil aparelhos
diferentes.

Em nosso streaming recebemos por jogo mais de 30 mil ouvintes.



Formatos Comerciais
Temos um dos menores CPM (cálculo do valor pago por cada mil pessoas atingidas) do
mercado, sendo portanto, um dos canais de divulgação ideais para todo tipo de anunciantes,
independente de seu porte.

Podemos transmitir um anúncios gravados, de até 30’ ou 60’ na abertura, intervalo e
encerramento das jornadas esportivas;

Quer algo personalizado durante nossas transmissões esportivas? Nossos locutores podem
realizar menções de sua marca durante as transmissões esportivas, noticiários ou programas
ao vivo.

Prefere explorar as redes sociais? Faremos publicações e posts de nossos conteúdos no
Facebook, Twitter, Instagram ou Youtube com menções e exibições de sua marca.

Criação de promoções exclusivas, com otimização de comunicações.



Formatos Comerciais - Site
Em nosso site, podemos adaptar e criar propagandas utilizando nosso background, criando
uma interface interativa com nossos visitantes.

Também podemos incluir os banners no formato padrão (GIFs, Imagens, Códigos) nos
tamanhos 250x250, 300x300, 728x90 e 468x60 para anúncios “in article”, dentro do
conteúdo do site, podendo ser customizado para uma categoria específica de notícias.

Entre em contato pelo e-mail Ricci@digitalesportes.com para mais informações sobre os
planos para anunciar em nosso site.

mailto:Ricci@digitalesportes.com


Dia com jogos
06h às 19h - R$ 89,00 p/ 30’
19h às 24h - R$ 119,00 p/ 30’

Horário específico - R$ 95,00

Precificação - Rádio
Dispomos de diferentes planos comerciais e pacotes para períodos trimestrais. Os valores 
exibidos abaixo são referentes a custos diários para pacotes que devem ser contratados por 
períodos específicos para transmissões via streaming e lives.

Dia sem jogos
06h às 19h - R$ 58,90 p/ 30’
19h às 24h - R$ 85,00 p/ 30’
Horário específico - R$ 65,00

Anuncio nas transmissões: 320,00 por 30’ - Válido para Jornada Esportiva -
Abertura/Intervalo/Pós Jogo

Cotas de Patrocínio para campeonatos específicos: Entre em contato com a nossa equipe.

Contato: ricci@digitalesportes.com

mailto:ricci@digitalesportes.com

