


  Criado pelo professor Miguel Habib em outubro de 2003,  o BEACH TRAINING é um 
centro de treinamento ao ar livre que tem como objetivo melhorar o condicionamento 
físico e a qualidade de vida, tanto de atletas amadores, profissionais e iniciantes na 
prática de exercícios regulares. 
  
O trabalho é realizado por profissionais de educação física experientes e  qualificados, 
que aliado ao Futevôlei e Treinamento Funcional (Beach Fit), formam o projeto de 
bem-estar e saúde na praia. 



Dentro do Beach Training, temos o Beach Fit, um treinamento  que  visa melhorar a qualidade 
de vida e a prevenção de lesões, através de exercícios funcionais, realizados 
progressivamente em forma de circuito. 
A aula melhora o condicionamento físico, resistência cardiorrespiratória, força de resistência, 
resistência em geral, potência, agilidade, coordenação e equilíbrio. 
A equipe e formada por sete professores com a supervisão do professor Miguel Habib.    

Os treinos serão divididos por capacidade física e habilidade especifica, para que cada um 
encontre o seu nível de conforto e facilidade em sua atividade preferida. 
Serão varias opções de horários e pratica esportiva, basta inscrever-se e apresentar exame 
médico. 

Um espaço de convergência e conveniência onde a população poderá participar  das atividades 
gratuitamente com acompanhamento profissional e equipamentos modernos. 



O "CT é localizado no Posto 4 da Barra da Tijuca, em frente ao condomínio Barramares. O 
local e considerado um dos "points" do futvolei carioca, sendo constante o movimento de 
artistas, jogadores, ex-jogadores de futebol e adeptos do Futevôlei. 



Além da área de conveniência e hidratação com Wi Fi, contamos com três redes de Futevôlei,  uma de Mini 
Futevôlei alem de barras e paralelas. Serão disponibilizadas cama elástica, bosu, steps, halteres, cintos de 
tração, elásticos diversos, cones, “tartarugas”, barreiras, medicine balls, escadas, paraquedas de 
treinamentos, colchonetes, barracas de praia, tendas e 2 carros personalizados para abastecimento e 
transporte de materiais. 
Controle de Estoque 
Antes e após o término do funcionamento, haverá a validação e conferência de todos os equipamentos 
(quantidade e qualidade ). 
Em caso de necessidade de reposição de estoque, a recepção acionará a produção que fará a substituição 
imediata.   

Estrutura



                                                                  Regras de Funcionamento: 
segunda a sexta-feira 
7:30h até às 8:30h  / 19:30h até às 20:30h 

sábados e domingos  
As quadras estarão disponíveis para uso entre os usuários de 9:00h as 16:00h. 
Os alunos cadastrados poderão usar as redes e bolas e obedecer as regras de convivência das redes. 

Sistema Wi FI  
Em toda área. Assista de casa ou pelo telefone ao vivo, o que esta acontecendo na areia.  

Cadastramento 
Usuário deverá utilizar a plataforma On-Line para seu cadastro. Após o cadastramento, o sistema 
enviará um código via email e SMS, que será utilizado para finalizar o cadastro.  
  
Termo de Responsabilidade do Usuário 
No momento que o usuário se apresentar para o primeiro dia de treino, deverá declarar estar apto a 
participar das atividades e assinar um termo de responsabilidade, eximindo o Beach Training e seus 
parceiros de qualquer tipo de problema de saúde que possa ocorrer antes, durante e após os treinos e 
aulas. 
Em caso de acidente ou problema de saúde, a produção entrará em contato com o SAMU para os 
primeiros socorros.  



Infomações solicitadas para cadastro: 

Nome 
Email 
Telefone 
Data de nascimento 
Tamanho de vestimenta ( P, M, G, GG )

Cadastramento Validação do ID Geração de senha Recepção no Point

Utilização dos serviços

Fluxo de cadastramento de usuários



Plataforma Digital

O site e as redes sociais serão atualizado 
diariamente com notícias e informações. 
Os usuários,  dentre outros serviços, 
poderão alterar dados, senhas e conferir 
vídeos e fotos de treinos.  



  Régua de Ativação



Contrapartida Social: 
Todos que estiverem inscritos no projeto terão gratuidade para treinos, uso de material e uniformes.  
  
Contrapartida Ambiental: 
Além da contra partida social, o Beach Training, coordenado pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, também adotará a área de vegetação nativa que circunda as quadras, como contra 
partida ambiental.



Timeline de Ações

Evento de 
ConfraternizaçãoAções Teaser

Lançamento do 
Site e plataforma 

digital

Adoção Área  
de Vegetação 



- 5 Wind Flags ( 50% da área  ) 
- 1 Tenda 4x4 (área  de Hidratação ) 
- 8 Barracas de praia ( em torno das quadras ) 
- Quadras - Rede, Lateral de rede, Protetor de Poste, Marcação de quadras ( 50% do espaço ) 
- Placa de Adoção junto ao calçadão ( 50% do espaço ) 
-    Logo e Banners eletrônicos na plataforma digital  
- Uniformes alunos, professores, produção

PROPRIEDADE MASTER





PROPRIEDADE MASTER



PROPRIEDADE MASTER

Uniformes Professores e Staff



PROPRIEDADE MASTER



  

AÇÕES PROMOCIONAIS - JOGOS EXIBIÇÕES 

Em dezembro, uma grande festa de confraternização reunirá em um torneio exibição, jogadores e 
ex-jogadores de futebol, artistas, imprensa, amigos e alunos do Beach Training formando duplas 
masculinas, femininas e mistas. 
Uma arquibancada com capacidade para quinhentas pessoas será montada, com acessibilidade 
para deficientes e idosos. 
  
  

PROPRIEDADE MASTER



evento de confraternização: 
- 5 Placas acima da arquibancada ( dupla Face ) 
- 6 Placas ( dupla Face ) contornando a quadra 
- 10 Wind Flags na parte de cima da arquibancada 
- 1 Tenda Lounge 4x4 
- 10 guarda-sóis personalizados em torno e dentro da quadra 
- Logo no manual de educação ambiental, que será distribuído na limpeza da praia  
- Citação com destaque pelo locutor  durante o evento; 
  
Mídia  
- Rádio – 30 spots de 30”  ( menção de patrocinador ) 
- Logo e banners eletrônicos  no Site e plataforma digital  
- Assessoria de impressa atualizando diariamente  nas redes sociais e nos principais veículos   
- Logo no Manual de atividades   
- Logo nos flyers e cartazes 
  
Possibilidade de ativação da marca na praia e  ações promocionais extras desde que custeada 
pelo patrocinador. 

PROPRIEDADE MASTER



Detalhe Quadra
Ações Promocionais - Evento de Confraternização



Ações Promocionais - Evento de Confraternização

Detalhe quadra



Ações Promocionais e educativas

Além de exposição dos 
produtos, encartes sobre a 
importância da proteção 
solar poderão ser 
distribuídos regularmente, 
junto a rede e a área de 
hidratação 



“Arrastão de Lixo” 
Pela manhã e no fim da tarde, alunos e amigos do Beach Training, em parceria com a Comlurb, realizarão um  
“Arrastão “ de limpeza na areia e vegetação da praia. Dentro de um raio de 1 km, serão coletados lixo em geral, 
garrafas plásticas, latas de cervejas, refrigerantes e etc. 
Distribuição de sacos de lixo e folhetos sobre a importância de não jogar lixo na praia e na área de vegetação. 

Ações Promocionais – Consciência Ambiental 



Projeto Anual 

Cota Master - Anual 
R$450.000,00  
( quatrocentos e cinquenta mil reais ) 

Projeto Incentivado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte

Av. Das Americas, 3665, Lj 241 – Barra da Tijuca- RJ 
jb@infinitproducoes.com www.infinitproducoes.com  
Tel.: 98894-8081 / 3217-3858


