Ações de
comemoração do
Dia do Baralho

Para comemorar o Dia do Baralho,
a Copag organizou diversas ações
exclusivas.

das à saudade de jogar Buraco, Truco, Poker, Blackjack e outros jogos popularmente conhecidos pelos
amantes das cartas.

Caixas de pizzas personalizadas
O que é mais democrático para reunir a família e
amigos do que uma pizza? Foi pensando nisso que
a Copag selecionou algumas pizzarias de São Paulo,
Belo Horizonte, Curitiba e Goiânia para uma mega
ação no Dia do Baralho.
Foram distribuídas 12 mil caixas de pizza totalmente
personalizadas, acompanhadas de um marcador de
truco destacável e do baralho comemorativo.

Baralho comemorativo
O tema escolhido para comemorar o 7º Dia do Baralho (13/9/2020) foi “Saudade”, com uma edição especial do Baralho 139. A temática foi pensada após
estudo de menções de termos nas redes sociais com
conexão ao baralho.
Para engajar os consumidores, a Copag lançou um
baralho comemorativo com mensagens relaciona48

Paródia do Dia do Baralho

Live da Saudade

O influenciador digital Marcus Eni (@marcuseniofc)
criou e lançou, em 10 de setembro, um vídeo paródia
sobre o Dia do Baralho, com o tema Saudade!

A Live da Saudade aconteceu no Dia do Baralho, 13
de setembro, e premiou com R$100,00 todos aqueles que participaram pela plataforma StreamYard.

Filtros de Instagram
Três filtros foram criados para serem usados e compartilhados no Instagram e no Facebook.

Concurso Cultural
Baseando-se na paródia do Dia do Baralho (utilizando a música original gravada), o participante
teve que criar um vídeo e postá-lo no TikTok ou no
feed do Instagram, com a hashtag #aiquesaudade e
#queroumiphonedacopag.
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Kit Colaboradores
Para finalizar, é claro que, mesmo distantes, não
podíamos deixar de celebrar com os nossos colaboradores. Por isso, enviamos um kit para cada um, de
modo que todos pudessem se juntar na comemoração dessa data tão importante.
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Torneio de Truco
Presencial
Em 9 de fevereiro de 2020, a Copag realizou o
primeiro torneio aberto de truco em parceria com a
Cassinera, no espaço GAP em São Paulo. As duplas
inscritas disputaram durante 8 rodadas o prêmio de
R$ 3.000,00 (valor dividido entre a dupla campeã).
Foi o maior torneio de truco presencial já realizado
pela Copag, contando com a presença de 216 pessoas.

Foto tirada antes da pandemia.

Torneio de Truco Online
Diante do cenário da pandemia, a Copag mais uma vez procurou inovar e levar entretenimento ao público. Dessa
forma, foram realizados no mês de junho de 2020 dois torneios online de truco, por meio do aplicativo de truco da
Copag. Cada torneio teve premiação de R$ 1.000,00 (valor dividido entre a dupla campeã).
A primeira edição contou com 744 participantes e a segunda com 1060. Todo o torneio foi transmitido pelo canal da
Twitch da Copag, com direito a narração e comentários ao vivo.
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Doações de
Produtos Copag

· Cufa São Paulo - São Paulo/SP
· Cufa Rio de Janeiro - Rio de Janeiro/RJ
· Projeto DJA - Uberlândia/MG
· Hospital do Pacaembu - São Paulo/SP
· Fundação Amazonas Sustentável - Manaus/AM

A Copag realizou diversas doações para instituições
e projetos sociais, tanto em Manaus como em São
Paulo. Foram doadas mais de 20 mil unidades de
jogos e baralhos, como uma forma de levar alegria
para as famílias e proporcionar um momento de diversão na segurança de seus lares.

· Lar do Idoso Padre Lino - Ituiutaba/MG

Pensando em ajudar a população de Manaus, uma
das mais afetadas pela Covid-19, a Copag em parceria com o Hemocentro, realizou uma campanha
de doação de sangue que visou estimular a população a fazer sua doação. A Copag auxiliou na campanha doando mil unidades de baralhos, a serem
entregues entre o período de 22/06 a 06/07 como
brinde para aqueles que contribuíssem. O incentivo também foi aplicado em São Paulo em parceria
com a Fundação Pró-sangue, que é um dos 5 maiores
bancos de sangue da América Latina. Ao todo foram
doadas 6 mil unidades de baralhos!

· Várias empresas do Pólo Industrial de Manaus/AM

Período de doação: abril a dezembro de 2020.
Conheça algumas das instituições e parceiros que
receberam doações:
· Apae - Uberlândia/MG
· Cotolengo - São Paulo/SP
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Live Funlab

Patrocínio de Lives

Nos meses de maio e junho de 2020, a Copag realizou lives (transmissões ao vivo) em seu perfil do
Instagram, visando levar diferentes tipos de conteúdo para nossos seguidores no conforto dos seus
lares, tais como: dicas para preparar aquele drink
preferido, aula de artesanato, e até assuntos voltados aos amantes do poker.

Com a pandemia, os meios de entretenimento tiveram que se adaptar e encontrar novas formas para
chegar até o público. Sendo assim, os grandes artistas iniciaram um projeto de lives em seus canais no
YouTube para arrecadar recursos/doações para pessoas em situação de necessidade.
A Copag atuou como patrocinadora de duas grandes
Lives do setor de música sertaneja: Felipe Araújo e
Rick & Renner. Em ambas as transmissões, foi disponibilizado cupom de desconto para os espectadores usarem em nossa loja virtual.
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Copag Pokémon Cup Latam
Pensando em movimentar o cenário competitivo de
Pokémon e promover interação entre os jogadores,
a Copag realizou o primeiro Torneio Online de
Pokémon TCG. A competição contou com inscrição
gratuita e foi aberta ao público de toda a América
Latina, tendo início em 21/11/2020. A final foi disputada no dia 16/01/2021.

inscritos, configurando o segundo maior torneio já
realizado pela Copag.

Desafio do Campeão
O Desafio do Campeão foi uma iniciativa da Copag
para fomentar o cenário competitivo de Pokémon
TCG online. Todas as semanas, um jogador campeão
regional do Brasil enfrentava um participante sorteado na página do Facebook Copag – Pokémon. As
partidas foram gravadas e disponibilizadas na página. Os vencedores ganharam produtos da coleção
atual de Pokémon.

Para esse torneio, a Copag teve como patrocinadoras
as empresas Visa, Digio e On e-Stadium, contou com
divulgação de promoções e produtos de lojas parceiras, e promoveu a interação com os jogadores.
A primeira edição do torneio foi direcionada apenas
para a categoria Master do jogo e teve ao todo 985
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Copag Quiz Show
No período de abril a junho de 2020, a Copag realizou uma programação diferente para o público
de Pokémon: o Copag Quiz Show. Para realizar essa
ação foram entrevistados jogadores, juízes e influenciadores de Pokémon TCG durante lives no Instagram. Os entrevistados responderam às perguntas
feitas pelos seguidores da página do Facebook da
Copag.

Professor Seminar
Online
Seminários para juízes Pokémon são eventos que
possibilitam aos jogadores conhecer novas pessoas,
interagir com amigos, ensinar, aprender, compartilhar dicas e espalhar conhecimento na comunidade.
Eles são uma das melhores oportunidades para se
conhecer boas práticas no jogo e se atualizar sobre o
Programa de Professores.
Devido à pandemia, foi necessário adaptar os encontros presenciais dos seminários para um webinar, o que possibilitou a participação de Professores
Pokémon não só de todo o Brasil, como de outros locais da América Latina. Foi utilizada a plataforma do
Microsoft Teams para as apresentações e o Discord
para a tradução simultânea para o espanhol.
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