CORITIBA FOOT BALL CLUB

UM NOVO TEMPO!
O Coritiba Foot Ball Club vive um novo momento a partir da última
eleição.
A gestão do novo presidente Renato Follador com uma visão
moderna, está alinhada aos novos cenários e aos desafios do esporte em
nosso país. Com muita competência e profissionalismo pretende de forma
incansável, buscar a melhora contínua do clube.
Esta nova visão primará pela modernização do clube em todas as áreas
com projetos inovadores, focados em sustentabilidade, com
responsabilidade social e, principalmente, na gestão dos recursos,
capacitação do quadro funcional, e também estabelecendo uma nova
forma de se comunicar com seu torcedor, visando o sócio como prioridade.
O ano de 2021 está sendo desafiador para o clube, com a disputa de
dois torneios: a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E a sinergia entre
o clube, seus sócios e torcedores, parceiros e patrocinadores, será de
fundamental importância para o sucesso e o atingimento dos objetivos
nestas competições.
O clube hoje possui uma quantidade estimada de 1,2 milhão de
torcedores coxas-brancas. Dentre eles, uma base de sócios, adimplentes
ou não, no quantitativo de 75 mil torcedores. além disso, são quase 2
milhões de inscritos nas redes sociais oficiais do clube.
Projetos em andamento (Aplicativo Oficial do clube e a TV Coxa
Prime), possibilitarão o atingimento de forma direta à grande maioria dos
torcedores, com conteúdos que irão possibilitar uma divulgação objetiva
entre a nação alviverde.
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UMA HISTÓRIA DE 111 ANOS FEITA DE
TRADIÇÃO, TÍTULOS E TORCEDORES
Fundado em 12 de outubro de 1909, por um grupo de jovens
imigrantes alemães, o Coritiba Foot Ball Club é o mais antigo e
representativo time de futebol do estado do Paraná.
A história do time é marcada de tradição e grandes títulos.
É o maior campeão regional, com 38 campeonatos estaduais já
conquistados e primeiro time paranaense a levantar a taça do
Campeonato Brasileiro.
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A FORÇA DA MARCA
1.200.000
TORCEDORES

75.000

20.000

TORCEDORES
CADASTRADOS

SÓCIOS
ATIVOS

2.000.000 SEGUIDORES

PLATAFORMAS
PRÓPRIAS
REDES SOCIAIS
890.000 pageviews
Gamification
Geo-fencing
Real-time Ads (Push)
Fan data
10.000 usuários
Conteúdo exclusivo
Transmissões Ao Vivo

SITE OFICIAL
coritiba.com.br

30.000 usuários
40.000 sessões
150.000 pageviews
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ESTÁDIO COUTO PEREIRA
Um estádio com alma! Inaugurado em 1932, é um local que
possui toda a tradição do futebol brasileiro, apesar da
modernização que passou ao longo do tempo.
40.502 lugares;
Arquibancada Amâncio - 17.473 lugares
Arquibancada Mauá - 6.770 lugares
Arquibancada Visitante - 4.007 lugares
Cadeiras Mauá - 4.443 lugares
Cadeiras Sociais - 6.894 lugares
Camarotes - 915 lugares

4 setores;
68 camarotes;
400 vagas de estacionamento;
28 pontos de venda (catering).
Administração própria com espaços para potencializar ações de
ativação e instalações.
Diversificação de espaços publicitários internos e externos
(entorno do estádio).
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