


PERFIL

Diogo Hubner é um dos grandes nomes do Handebol nacional. 
Desde cedo chamou a atenção de professores, treinadores e Seleção 
Brasileira por sua garra e determinação. Sua relação de conquistas 
soma títulos internacionais, como os Campeonatos Pan-Americanos 
de Clubes e de Seleções.



DIOGO HUBNER E O HANDEBOL

Diogo Kent Hubner nasceu em 30 de Janeiro de 1983 em Niterói/RJ. Praticante 
de esportes desde cedo, era goleiro de Futsal quando, em 1992, foi convidado 
pelo Professor Luiz Antonio Brasil a integrar a equipe de Handebol do Centro 
Educacional de Niterói.

Logo nas primeiras partidas, Diogo se identificou com o Handebol e decidiu 
levar o esporte a sério. Sua vontade de disputar campeonatos estaduais e 
nacionais o levou ao Niterói Rugby, onde começou a ser visto. Em 2002 se 
transferiu para a Metodista/São Bernado/BESNI pela qual conquistou a Liga 
Nacional naquele ano e voltou a erguer a taça nos anos posteriores.

Integrou a Seleção Brasileira no Campeonato Mundial 2013, quando o Brasil 
conquistou a melhor posição de sua história.



CAMPEÃO PAN-AMERICANO DE CLUBES (2007/2008/2012/2014)

CAMPEÃO DA LIGA NACIONAL (2002/2004/2006/2014)

CAMPEÃO PAN-AMERICANO DE SELEÇÕES (2003)

MELHOR COLOCAÇÃO DO BRASIL EM MUNDIAIS (13º, 2013)

CAMPEÃO PAULISTA (2003/2007/2008/2011/2012/2013)

PRINCIPAIS CONQUISTAS



CAMPEONTATO PAULISTA

LIGA NACIONAL

JOGOS PAN-AMERICANOS DE TORONTO

PRIMEIRO SEMESTRE

10 - 26/07

SEGUNDO SEMESTRE

CALENDÁRIO



ALCANCE DIRETO

Diogo Hubner sempre mantém contato com seus seguidores através das 
redes sociais e seu site oficial. O trabalho da MVP Sports visa justamente o 
contato próximo com o fã de esportes e consumidor de Handebol, mantendo-o  
atualizado com as notícias do atleta.

FACEBOOK GOOGLE+

INSTAGRAM SITE OFICIAL

6,8 mil fãs
Alcance médio de 84 mil usuários 
por mês

44 mil seguidores
Média de 120 mil visualizações 
por mês

3.400 seguidores Site ativo e atualizado desde 
setembro de 2013
Média de 2.800 acessos por 
mês



HANDEBOL

O Handebol é um dos esportes mais praticados no meio escolar e suas 
regras gerais são bem conhecidas

Sua evidência é crescente por conta dos resultados do Brasil em Jogos 
Pan-Americanos e Olímpicos

Atingiu um novo patamar com o título mundial da Seleção Feminina

Atletas são vistos como exemplos e levam consigo a humildade do 
início de carreira.



OBJETIVOS DA PARCERIA

Aumentar a percepção da marca no público através do reconhecimento 
nacional do atleta

EMPRESA E DIOGO HUBNER

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

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

Associar a marca a um nome ligado a sucesso e vitórias



EXPOSIÇÃO DA MARCA

TV

DIVULGAÇÃO

Rádio

Mídia Impressa

Mídia Online



EXPOSIÇÃO DA MARCA

COMPETIÇÕES



EXPOSIÇÃO DA MARCA

EVENTOS



EXPOSIÇÃO DA MARCA

SITE OFICIAL

Média de 2.800 acessos por mês

www.diogohubner13.com.br

http://diogohubner13.com.br/


FACEBOOK

GOOGLE+

INSTAGRAM

6,8 mil fãs

44 mil seguidores

3.300 seguidores

EXPOSIÇÃO DA MARCA

REDES SOCIAIS

https://www.facebook.com/DiogoHubnerHandebol
https://plus.google.com/u/0/b/108653248011917116700/108653248011917116700/posts
http://instagram.com/diogohubner 


EMPRESAS PARCEIRAS



(11) 2574 3187

contato@mvpsports.com.br

www.mvpsports.com.br

CONTATO


