


ERIC TAKABATAKE
Eric Takabatake é um dos principais 

nomes da nova geração do judô 

brasileiro.  O judoca da categoria 

ligeiro chegou à Seleção Brasileira 

Principal em 2013 e se firmou já 

no ano seguinte, com medalhas 

conquistadas no Grand Prix de 

Havana e da Mongólia, além do 

ouro no Pan-Americano de Buenos 

Aires. Em 2014 também disputou 

seu primeiro Mundial e, mostrando 

rápida ascensão, já figura entre os 

20 melhores do mundo na categoria.



HISTÓRIA
ERIC TAKABATAKE  E O JUDÔ

Eric Takabatake tem sua história parecida 

com a de milhares de brasileiros que 

optam por praticar judô para absorver 

seus valores. Apenas com nove anos, 

o garoto começou na modalidade no 

clube Mesc, próximo a sua casa em São 

Bernardo do Campo.

Aos 13 anos, Eric já se destacava nas 

competições e disputou pela primeira 

vez um Campeonato Brasileiro da 

modalidade. Nos anos seguintes 

alcançou bons resultados e entrou 

para a Seleção Brasileira Juvenil, onde 

continuou brilhando.

Entre 2012 e 2013, deu os maiores 

passos de sua carreira até aqui: chegou 

ao Clube Pinheiros e logo depois à 

Seleção Principal. Já na temporada 2014 

se firmou como um dos 20 melhores do 

mundo na categoria após medalhas nos 

Grand Prix de Havana e da Mongólia, e 

do ouro no Pan-Americano de Buenos 

Aires.



PRINCIPAIS CONQUISTAS

Ouro no Panamerican Open de Buenos Aires/2014

Prata no Grand Prix de Havana/2014

Ouro no Panamerican Open de San Salvador/2013

Prata no Grand Prix da Mongólia/2014

Ouro no Sul-americano de Buenos Aires/2013

Prata no Grand Prix de Miami/2013

Prata no Panamerican Open de Buenos Aires e Montevidéu 2013

Bronze no Aberto Europeu de Varsóvia/2015



CALENDÁRIO 2015

Jogos Pan-Americanos  de Toronto* 

Campeonato Mundial em Astana*

CANADÁ

CAZAQUISTÃO

10/07 A 26/07

24/08 A 30/08

Jogos Mundiais Militares
CORÉIA DO SUL

29/05 A 04/06

* Classificação a confirmar



ALCANCE DIRETO

FACEBOOK

INSTAGRAM

SITE OFICIAL

1.500 fãs

Alcance médio de 20 mil usuários por mês

900 seguidores

Site ativo e atualizado desde dezembro de 2014



JUDÔ
O judô é uma das modalidades mais tradicionais e vencedoras do Brasil

Está constantemente em evidência na mídia, pois é a modalidade com mais medalhas 

para o Brasil na história dos Jogos Olímpicos

Representa um esporte vencedor e de sucesso para o público

Seus atletas estão ligados a valores próprios da modalidade como honra, respeito, 

humildade, perseverança e determinação.



OBJETIVOS DA PARCERIA
EMPRESA E ERIC TAKABATAKE

Aumentar a percepção da marca no público através do reconhecimento 

nacional do atleta

Incentivar a fidelidade à marca

Comprometer-se com a base de fãs/ consumidores atuais e se conectar com 

potenciais fãs/ consumidores

Desenvolvimento de negócios. Conecte-se com consumidores esportivos e 

fãs do atleta

Associar a marca a um nome ligado a sucesso e vitórias

Apoio ao crescimento do esporte no Brasil como parceira de um atleta vitorioso



EXPOSIÇÃO DA MARCA
DIVULGAÇÃO

TV

Rádio
Mídia Impressa
Mídia Online



EXPOSIÇÃO DA MARCA
COMPETIÇÕES



EXPOSIÇÃO DA MARCA
EVENTOS



EXPOSIÇÃO DA MARCA
SITE OFICIAL



EXPOSIÇÃO DA MARCA
REDES SOCIAIS

FACEBOOK INSTAGRAM

1.500 fãs 900 seguidores



EMPRESAS PARCEIRAS



(11) 2574 3187

contato@mvpsports.com.br

www.mvpsports.com.br


