
B E E T T O  S A A D  



CAMAROTES BPS 
A BPS iniciou seus Camarotes no Estádio do Morumbi e logo em 
seguida foi para os estádios do Pacaembu e Palestra Itália. 

Os camarotes da BPS estão alicerçados no conceito Hospitality center 
e atendimento com proposta completa de serviços para a base de 
clientes privilegiando o Marketing de relacionamento.   



DECORAÇÃO e DESIGN realizados 
por arquitetos decoradores em 
parceria com a CASA COR 



OUTROS CAMAROTES 
A BPS promove a gestão de camarotes para empresas que já 
possuem os espaços nas arenas ou que desejam ter seus espaços 
exclusivos. 





DIFERENCIAIS 

Espaço Kids com 
games para a criançada 

Entrada em campo 
com os craques 

Sorteios exclusivos: 
Bolas de jogo, Camisas... 

Presença de craques 
de todas as torcidas 



CATERING 
Pela primeira vez em estádios de futebol no Brasil, grandes grifes de 
restaurantes, como: Outback, The Fifties, America, Braugarten e 
Jardim de Napoli. 

Nossa experiência deixa claro que o serviço de buffet é um dos 
grandes diferenciais de produtos como estes. Assim, sempre 
buscamos no mercado empresas renomadas e com uma boa relação 
de custo x benefício. 

Mais um produto que A BPS introduziu no segmento de Camarotes. 





BAR 
Outro atrativo são os bares montados no interior dos Camarotes. 

A BPS iniciou este tipo de serviço onde eram servidas as principais 
marcas de bebidas. Hoje, o consumo de bebidas alcoólicas não é 
permitido dentro dos estádios de futebol, no entanto os bares 
continuam sendo um sucesso com os drinks não alcoólicos elaborados 
por habilidosos Bartenders. 





CONCEITO MULTIEMPRESARIAL 
Reunimos inúmeras empresas, realizando o maior Network em Estádios de Futebol no Brasil. 

Este conceito vai nos permitir realizar ativações e captações de novos investimentos nos clientes. 

PATROCINADORES 



ATIVAÇÕES 
Durante todos estes anos, diversas ativações foram promovidas para 
a divulgação de marcas e produtos dos nossos patrocinadores. 

Ação Promocional da Reckitt Benckiser 
com o produto Nugget Unique 



Ação promocional do 
SPORTV com atletas do 
São Paulo Futebol Clube 

Ação promocional da Bayer 
com o produto Levitra 

Mini-estúdio de gravação do 
Programa RockGol da MTV 
que foi montado no camarote 

Display interativo 
Sony Ericsson 

Display interativo do 
SPORTV 

Homenagem ao Estádio 
Cícero Pompeu de Toledo que 

ficou exposta no camarote 

Ação Promocional da Bayer 
com o produto Aspirina 

Ação Promocional 
Francys Hydrata 

Ação Promocional  
Porto Seguro 



EXPOSIÇÕES 

Camarote das Estrelas Osmar Santos 



MÍDIA 
Os principais veículos de comunicação do país são nossos parceiros, 
portanto nossos patrocinadores estão em constate evidência em 
anúncios de revistas, jornais, internet, TV e rádio. 

Nossos Camarotes recebem também algumas das maiores figuras do 
jornalismo. Alguns dos principais programas da TV são gravados 
direto dos nossos espaços, onde os apresentadores interagem com os 
convidados e comentam as partidas. 

 





PERSONALIDADES 
A excelência do serviço e atendimento dos nossos Camarotes, gera a 
procura de Vips e celebridades, além daqueles que são convidados 
pelas empresas cotistas e pelos parceiros de mídia de 
comportamento. 

Jogadores de hoje e do passado visitam o Camarote com frequência. 
Ex-atletas, ídolos de todas as torcidas e jogadores que não irão jogar, 
vão aos nossos espaços para assistir as partidas e aproveitam para 
distribuir autógrafos e tirar fotos com seus fãs. 







PACAEMBU 

A BPS é a única empresa credenciada 
pelos Clubes para utilizar as áreas nobres 
do Estádio do Pacaembu. 





O B R I G A D O  


