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BEM-VINDO AO RAID BTT MINDE 2009.

O RAID BTT MINDE 2009 é um evento organizado 
pela Natura Minde, uma associação cultural sem 
fins lucrativos, integrado na Casa do Povo de 
Minde, que pretende fomentar a actividade física e 
social através da prática de desporto em meio 
natural.

O evento decorre integralmente no Parque Natural 
das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC), nos 
dias 6 e 7 de Junho, com concentração na Vila de 
Minde. 

Trata-se principalmente de uma prova de BTT, 
mas não só. 

Ora veja.





TRÊS DOIS UM PARTIDA!



O QUE É O RBM2009?
O RAID BTT MINDE 2009 é um evento de desporto 
natureza, que gira em torno do BTT. 

Para 2009, preparamos dois percursos cronometrados, 
de 25 e 50km, a pensar nos betetistas menos e mais 
resistentes. Para os mais novos, haverá um percurso 
simplificado de 10km, o mini BTT infantil. 

Para quem acompanhar os betetistas, ou para aqueles 
que quiserem apenas passear pelo PNSAC e disfrutar 
da sua natureza e paisagens únicas, teremos um 
passeio pedestre. Os participantes do mini BTT infantil 
e do passeio pedestre serão acompanhados por guias 
que garantam o carácter educativo que queremos 
imprimir ao evento. 

O parapente é a novidade este ano. Minde goza de 
condições únicas para a prática da modalidade e caso 
o tempo permita, o céu estará mais colorido.

A animação é garantido pela Festa Natura,  uma festa 
de apresentação do evento com jogos tradicionais que 
decorrerá no Sábado, dia 6 de Junho, na véspera das 
actividades desportivas.

Complementamos o evento com uma zona de 
exposição, um espaço reservado a patrocinadores e 
parceiros que queiram contactar directamente com os 
participantes.

Contamos consigo!



O LOCAL.
O Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros 
(PNSAC) é palco do RBM2009. Localizado no 
centro do País, é fácil chegar a Minde (A1 e A23).

Conheça a região aqui.

http://tinyurl.com/RBM2009




EM 2008 FOI ASSIM...



RAID BTT.
+350 betetistas

45km. “Duro. Espectáculo.”

PALMARÉS
1h58m  João Leal (Team Baeta Bianchi)
2h49m  Mónica Magro



MINI BTT.
+60 míudos

Pela vontade de alguns, 
ainda hoje lá andavam.



PASSEIO PEDESTRE.
+160 míudos e graúdos no Polje de Minde
“Nunca se viu nada assim em Minde”.



E EM 2009...



VAMOS TER PARAPENTE.

Se conseguirmos convencer os pilotos! 
Se o tempo permitir, inshallah...

Parapente em Minde? Clique nos vídeos!

http://tinyurl.com/RBM2009-pp1
http://tinyurl.com/RBM2009-pp2
http://tinyurl.com/RBM2009-pp3


PARCEIROS. PATROCINADORES. 

Procuramos parceiros e patrocinadores. Queremos 
dar a máxima visibilidade ao evento e a quem nos 
apoia.

Os parceiros são empresas, tipicamente pequenas, 
cujo negócio poderá beneficiar directamente com o 
evento. Apenas lhes é pedido que ofereçam um 
desconto mínimo, em exclusivo aos nossos 
participantes. Em troca, garantimos publicidade e 
muito provavelmente, um acréscimo de vendas. 
Lojas de BTT, pousadas, hóteis, museus e 
restaurantes são alguns exemplos.

Os patrocinadores são isso mesmo: 
patrocinadores. Contribuem directamente com 
material ou dinheiro para a realização do evento. 
São eles que estabelecem quanto e como devem 
apoiar. Em troca, oferecemos um conjunto de 
contrapartidas, que pensamos serem atraentes.

A organização reserva-se ao direito de escolha dos 
parceiros e patrocinadores. Naturalmente, 
escolheremos aqueles que melhores condições 
oferecem aos participantes e à organização.



“…pro ano gostava de ver 
aí as grandes organizações 
das maratonas pros tipos 
verem como se faz mais e 
melhor com 12euros.”

-Luis Cancela, Team Baeta Bianchi (2008)

“Foi com grande 
alegria que concluímos 
que patrocinamos uma 
excelente prova da 
modalidade”

-Luís Gomes, Seguros Mútua (2008)



PRATICANTES DE BTT.
Tem sido mais ou menos esta a evolução do 
número de praticantes de BTT em Portugal. 
Quer fazer parte deste crescimento? Junte-se a 
nós.



PERFIL BETETISTAS 2008: QUEM?

OPERADOR MÓVEL
56 %
Vodafone

29 %
TMN

14 %
Optimus

1 %
Outros

IDADES
31
Idade média

16 % < 18
18-24

25-34

35-40

6 %
41 %
20 %

> 4017 %

SEXO
92 %
Masculino

8 %
Feminino

Principalmente homens. Jovens. Com conta na 
Vodafone.



Este ano queremos chegar 
ainda mais longe.

PERFIL BETETISTAS 2008: DONDE?



PERFIL BETETISTAS 2008: AS BIKES
A Specialized, Trek e Berg foram as marcas 
mais representadas em 2008. Quer que a sua 
marca cresça nesta estatística? Junte-se a 
nós.

Specialized

Trek

Berg

BH, Merida

KTM, Mondraker, Scott

GT, Univega

13 %

11 %

7 %

5.2 %

4.8 %

3 %



PORQUE DEVO APOIAR O RBM2009?
1 Porque represento uma entidade pública, sediada 
na região, ligada ao turismo, e tenho fundos para 
promover este tipo de actividades;

2 Porque o target interessa-me e perfila-se um 
elevado ROI;

3 Porque embora seja uma organização recente, 
quero criar sinergias com a Natura Minde;

4 Porque o evento tem uma abrangência nacional;

5 Porque só tenho a ganhar com a dinamização 
turística da região;

6 Porque o evento tem uma dimensão social (uma 
percentagem dos lucros será reencaminhada para 
causas sociais);

7 Por todas estas razões e algumas outras.



CONTRAPARTIDAS.
• Partida e/ou chegada do RBM2009 – tendas, 
baías publicitárias, insufláveis, etc.

• Referências nos seguintes suportes: dorsais (em 
exclusivo), jerseys do RBM2009, painél do pódio

• Fita de marcação dos percursos

• Espaço junto da zona lançamento de parapente 

• Página(as) de publicidade no Guia do 
Participante (+1000 exemplares)

• Tendas 3x3 nos postos de abastecimento 

• Tendas 3x3 na zona de assistência mecânica

• Encartes a incluir no Kit do Participante

• Link para a sua página web, através do site do 
RBM2009

• Espaço na Festa Natura (Sábado) e na zona de 
exposição (Domingo) e desenvolvimento de 
actividades promocionais

• Inscrições gratuitas ou com desconto

Quer mais, e tem uma sugestão? 
Força.



ISTO É TUDO MUITO BONITO. 
MAS QUANTO É QUE CUSTA?
Mais uma vez, o objectivo da Natura Minde não 
é fazer dinheiro. Somos voluntários.

Mas queremos proporcionar um fim-de-semana 
inesquecível a quem nos visita. Queremos poder 
oferecer-lhes jerserys, assistência mecânica, 
abastecimentos, almoços, animação, etc. 
Vamos precisar de dorsais, fitas de marcação do 
percurso, tendas, divulgação , equipamento de 
cronometragem, etc.

E sim, também vamos precisar de dinheiro.

1 Quero ser parceiro.
Não custa nada. 

2 Quero ser patrocinador.
Não é nosso lugar definir quanto e como é que 
nos devem apoiar. Já enumerámos algumas 
contrapartidas que podem aproveitar.

Se pertencem a uma empresa cujo target se 
enquadra num evento desta natureza, com 
meios para contribuir com material ou dinheiro,  
ou se apenas têm uma ideia genial para 
acrescentar valor ao nosso evento, então façam-
nos chegar a vossa proposta!

Somos todos ouvidos. 



JUNTE-SE A NÓS!

www.btt.minde.eu
bttminde@gmail.com

Casa do Povo de Minde 
Natura Minde
Rua das Escolas 10
2395-157 Minde

http://www.btt.minde.eu


BEM-VINDO AO RAID BTT MINDE 2009.


