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NORMATIVA DE PUBLICIDADE FCB
1.

Publicidade interna das quadras em jogos televisionados obedecerá as normas de
padronização, com o intuito de valorizar os patrocinadores do campeonato e os
do clube, evitando-se a poluição visual dentro dos ginásios;

2.

Os painéis de publicidade devem seguir o padrão oficial de 3,40m (três metros e
quarenta centímetros) x 0,80 (oitenta centímetros), aprovado pela FCB, conforme
modelo anexo.

3.

Caso a FCB negocie o campeonato com emissoras de comunicação ou
patrocinadores a área interna do ginásio deverá estar livre de qualquer
publicidade até a altura de 4m (quatro metros).
PLACAS:
Posições 01, 03, 15 e 17;
PISO:
Posições 23 e 26;
ACIMA DE 4 METROS:
Livre para publicidade dos patrocinadores do clube, não necessitando obedecer o
padrão de placas;
OBS: Os demais espaços são se exclusividade da FCB, do patrocinador do
campeonato ou da emissora que adquirir os direitos de transmissão.

4.

Independente das negociações acerca da competição o mandante deverá ceder 2
suportes para o visitante afixar sua publicidade. Tanto os suportes quanto a
publicidade deverão obedecer as medidas estabelecidas no lay-out. Os suportes
serão colocados nas posições 3 e 16, cabendo ao clube visitante levar e instalar a
publicidade.

5.

Se a competição não estiver negociada as áreas estarão livres para serem
utilizadas pelos patrocinadores do clube, respeitadas as medidas estabelecidas
para as placas.

6.

É terminantemente proibida a venda de produtos em lata ou garrafa no interior
dos ginásios.

7.

A FCB está estimulando atrações (músicas, danças, etc) nos intervalos dos jogos,
coordenadas pelas equipes desde que autorizadas previamente pela mesma.
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