A ESPN é atualmente a principal provedora de conteúdo esportivo
multiplataforma da mídia brasileira. Onde quer que o fã de esportes esteja,
ele tem acesso ao melhor da ESPN, na hora que quiser.
A ESPN no Brasil é reconhecida pela mídia e pelo público devido à diversidade esportiva,
qualidade nas transmissões, comentários imparciais e credibilidade de seus profissionais.
Com os três canais de TV por Assinatura, a ESPN leva ao fã de esporte a melhor
programação e eventos do esporte mundial na ESPN e ESPN Brasil e com qualidade de
imagem em alta definição no ESPN HD.
A nova plataforma ESPN360 possibilita a experiência de assistir, pela internet,
jogos ao vivo e vídeos sob demanda. É a ESPN onde o fã de esporte estiver!
O público ainda conta com o portal ESPN.com.br, a Rádio Eldorado ESPN e a Revista ESPN.
Por tudo isso, os fãs de esporte já sabem onde encontrar as melhores informações sobre os
principais eventos esportivos do mundo. Na ESPN, Onde Mais?

RUGBY

ESPORTES
AMERICANOS

TÊNIS

As melhores competições do futebol
mundial estão nos Canais ESPN.
Destaque para a UEFA Champions
League, Copa América e Copa do Brasil.

As enterradas da NBA, os touchdowns
da NFL, os home runs da MLB e as
confusões da NHL. As ligas mais
populares nos Estados Unidos estão aqui.

O ano de 2011 é imperdível para os fãs
de rugby. Os Canais ESPN transmitem
com exclusividade a Copa do Mundo de
Rugby e os principais torneios do planeta.

O melhor do tênis também tem presença
garantida. Feras como Rafael Nadal e
Roger Federer mostram sua categoria
nos principais torneios do mundo.

E MUITO MAIS!

RADICAIS

As manobras mais radicais têm espaço
especial todos os dias na programação.
Skate, surfe, BMX e tudo que acontece
no mundo dos esportes de ação.

www.espn.com.br/afiliadas

Pôquer, Boxe, Golfe, e muito mais.
Aqui o fã de esporte encontra a maior
variedade de modalidades esportivas,
cobertura completa, qualidade e
independência. ESPN. Onde Mais?

FUTEBOL

FUTEBOL

COPA

AMÉRICA
É a principal competição da Seleção
Brasileira em 2011. Os Canais ESPN
transmitirão todas as 26 partidas.
EM JULHO

COPA DO

BRASIL

Uma das principais competições do
futebol brasileiro, a Copa do Brasil é
disputada por clubes de todo o país.
DE FEVEREIRO A JULHO

www.espn.com.br/afiliadas

FUTEBOL

Só a ESPN reúne para você os craques mais admirados,
os times mais fortes, os campos mais importantes
e as partidas mais emocionantes do futebol mundial.

UEFA

CHAMPIONS
LEAGUE

UEFA
EUROPA LEAGUE
É a segunda competição mais importante
do futebol europeu. O campeão disputa
a UEFA Super Cup com o campeão da
UEFA Champions League.

Principal torneio de clubes do mundo,
reúne os melhores times da Europa e os
maiores craques do futebol internacional.
DE FEVEREIRO A MAIO
DE AGOSTO A DEZEMBRO
exclusivo*

DE FEVEREIRO A MAIO
DE AGOSTO A DEZEMBRO
exclusivo*

CAMPEONATO INGLÊS

CAMPEONATO ALEMÃO

Com um dos campeonatos mais fortes e
tradicionais, o berço do futebol mundial
exibe times com fãs em todo o planeta.

Tradicionais clubes, como o Bayern
Munique, disputam o título bávaro na
liga com uma das maiores médias de
público do mundo.

DE AGOSTO A MAIO
exclusivo*

DE AGOSTO A MAIO

CAMPEONATO
ITALIANO

CAMPEONATO
ESPANHOL

Os emocionantes duelos entre os
melhores times da Itália pelo “scudetto”
fazem do Campeonato Italiano um dos
mais acirrados do mundo.

Lances fantásticos, alto nível técnico e os
melhores jogadores do mundo travando
uma verdadeira batalha em campo.
DE AGOSTO A MAIO

DE AGOSTO A MAIO

E MUITO MAIS!
ELIMINATÓRIAS DA EURO 2012
EM MARÇO, JUNHO,
SETEMBRO E OUTUBRO
exclusivo*

CONCACAF CHAMPIONS LEAGUE
DE MARÇO A ABRIL
exclusivo*

MAJOR LEAGUE SOCCER - EUA
DE MARÇO A NOVEMBRO
exclusivo*

CAMPEONATO HOLANDÊS
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DE AGOSTO A MAIO
exclusivo*

COPA SÃO PAULO DE
FUTEBOL JUNIOR

MUNDIAL DE CLUBES DA FIFA
EM DEZEMBRO

CAMPEONATO RUSSO
DE MARÇO A NOVEMBRO
exclusivo*

COPA DA ITÁLIA

EM JANEIRO

DE OUTUBRO A MAIO
exclusivo*

COPA DA INGLATERRA

SUL AMERICANO SUB 20

DE JANEIRO A MAIO
exclusivo*

DE JANEIRO A FEVEREIRO

SUPERCOPA DA ALEMANHA

SUL AMERICANO SUB 17

EM AGOSTO
exclusivo*
www.espn.com.br/afiliadas

DE MARÇO A ABRIL

