Circuito Rei e Rainha do Mar lança nova identidade visual para a primeira etapa em 2016
O evento, que é considerado o maior festival de esportes de praia do Brasil, chega de cara nova
às praias cariocas no dia 13 de março.
Para comemorar a realização da sua 20ª etapa no ano olímpico, o Circuito Rei e Rainha do Mar
chega de cara nova às praias cariocas. Utilizando a presença de cores quentes, atreladas a um
layout que se aproxima da arte urbana, o evento ganha um visual mais jovem e moderno, com
mais ilustrações e com menos fotografias na comunicação, ficando ainda mais com a cara do
Rio de Janeiro e com total sinergia com o clima de verão e prática de exercícios ao ar livre.
As referências à Cidade Maravilhosa são claras, ressaltando as raízes cariocas, como na
presença do Corcovado e nos braços abertos do Cristo Redentor. Estes elementos serão
mutáveis sempre procurando destacar uma beleza diferente da cidade, tanto nas próximas
etapas que ocorrerão no Rio, quanto em cada uma das provas que ainda estão para ocorrer
fora do estado, fazendo parte do Circuito Nacional.
Segundo André Zottich, Diretor de Arte com mais de 10 anos de experiência no mercado e
responsável pelas novas ilustrações, “outro grande conceito por trás dessa identidade visual é
o aspecto sensorial. As texturas da ilustração são utilizadas para dar a impressão de materiais
diferentes e essa experiência também deve ser encontrada nos espaços onde haverá interação
com o público, como é o caso da arena do Rei e Rainha do Mar”. A nova arte também inclui o
aspecto democrático do evento, trazendo atletas em todas as modalidades existentes no
evento: travessias aquáticas, corrida na areia e stand uppaddle.
O circuito anual conta com três etapas no Rio de Janeiro, além de duas outras etapas previstas
para outros estados em 2016. Considerado o maior festival de esportes de praia do Brasil, o
Rei e Rainha do Mar busca sempre aperfeiçoar a experiência de cada participante. Em 2015,
todas as etapas bateram recordes de inscrições e receberam, em média, 20 estados diferentes
em cada etapa carioca.
As inscrições para o primeiro evento em 2016, que acontecerá dia 13 de março, nas Praias do
Leblon e Arpoador, já estão abertas e podem ser feitas através do site
reierainhadomar.com.br.

