
 

 

Prezados amantes do hipismo, 

 

Me chamo Julio Pereira e sou CEO da Live Horse – Soluções e Tecnologia para Eventos, empresa criada 

em 2014 com a finalidade de realizar a transmissão de eventos hípicos pela internet. Contudo, devido à 

necessidade dos organizadores de eventos e da própria Federação Gaúcha dos Esportes Equestres, 

redirecionamos nosso trabalho, prestando serviços on-line e de secretaria técnica. 

 

Em 2019, decidimos retomar o projeto responsável pela fundação da empresa e, neste último final de 

semana, o Campeonato Gaúcho de Salto para Cavalos Novos, Final da Copa BH e Final da Lacan Cup, 

realizados no Centro Hípico Lacan, foram transmitidos para o mundo todo através da Live Horse. Mesmo 

com recursos técnicos e financeiros exíguos, conseguimos executar um ótimo trabalho e a primeira 

transmissão “gaúcha” de competições hípicas pela internet recebeu o melhor feedback possível. 

 

Diante disso, gostaríamos de expressar nossos agradecimentos à Laine Arruda que, com mais de vinte 

anos de experiência em filmagem de percursos, desempenhou um excelente trabalho gerando as imagens 

transmitidas durante os três dias de competições e, certamente, será nossa parceira nesta caminhada. 

 

Para que este projeto siga em frente, melhorias na infraestrutura de transmissão e na manutenção de 

nossos operadores são imprescindíveis, implicando investimentos não condizentes com a realidade 

financeira de nossa empresa hoje. Para isso, contamos com o apoio de vocês! 

 

Faça parte deste projeto anunciando sua empresa ou negócio. Escolha um dos planos que mais se adeque 

às suas necessidades e vamos juntos levar o hipismo gaúcho ao maior número de pessoas possíveis, pois a 

internet é o futuro! 

 

Nossa caminhada só está começando, pois nosso OBJETIVO é lançar a Live Horse TV. Uma Web TV 

com programação diária focada nos esportes equestres do Rio Grande do Sul. 

 

Divulgue seu produto ou serviço pela internet nas transmissões ao vivo realizadas pela Live Horse em 

www.livehorse.com.br! 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 

Valores promocionais válidos para os seguintes eventos e datas: 

20 e 21/09 – 2ª Etapa Tríplice Coroa (Sociedade Hípica Porto Alegrense) 

28/09 – 1ª Etapa Copa Pinheiro/Santa Thereza (Centro Hípico Recanto do Pinheiro) 

05/10 – 8ª Etapa Copa Gaúcha (Centro Equestre PJ) 

11, 12 e 13/10 – Final Tríplice Coroa (Sociedade Hípica Porto Alegrense) 

19 e 20/10 – 2ª Etapa Copa Pinheiro/Santa Thereza + Final Copa Gaúcha (Hípica Santa Thereza) 

 

 Os anúncios serão veiculados na abertura e encerramento das transmissões e durante os 

reconhecimentos de percursos. No mínimo 5 inserções por dia de transmissão. Não há limite máximo 

de inserções. 

 A produção do material a ser veiculado é de total responsabilidade do patrocinador/anunciante. 

Não deixe de anunciar por não possuir este material, nós podemos lhe auxiliar. 

 Pagamento facilitado. Pode ser parcelado no cartão de crédito ou boleto bancário. 

 

 

 
 
 
 

____________________________ 
Julio Cesar da Silva Pereira 

CEO 
 
 

 
1 DIA 2 DIAS 3 DIAS 4 DIAS 5 DIAS PROMOÇÃO DE 

LANÇAMENTO 

PLANO BRONZE 
Até 30 segundos R$ 150,00 R$ 270,00 R$ 375,00 R$ 480,00 R$ 575,00 

8 DIAS POR APENAS 
R$ 100,00 / DIA 
TOTAL: R$ 800,00 

PLANO PRATA 
 Até 60 segundos R$ 250,00 R$ 450,00 R$ 645,00 R$ 800,00 R$ 925,00 

8 DIAS POR APENAS 
R$ 175,00 / DIA 
TOTAL: R$ 1.400,00 

PLANO OURO 
Até 120 segundos + logo em 
slader no reconhecimento 

R$ 450,00 R$ 810,00 R$ 1.155,00 R$ 1.440,00 R$ 1.675,00 
8 DIAS POR APENAS 

R$ 300,00 / DIA 
TOTAL: R$ 2.400,00 


