Inspirado no Hino,
São Paulo reformula
Programa Sócio Torcedor
Entre as novidades
estão a criação do Clube
de Vantagens, Moedas
Tricolores, Ranking de
Fidelidade e Novos Planos
Visando a ampliar os benefícios e o relacionamento
com o torcedor, o São Paulo FC se baseou
em seu hino oficial para lançar os novos
planos para o Sócio Torcedor.
Por meio do Programa, o Tricolor lança também
seu Clube de Vantagens, com descontos válidos em
lojas online conveniadas, que incluem mais de 1.000
restaurantes com ampla variedade gastronômica,
viagens, serviços, lazer e entretenimento.
O valor das compras realizadas na rede cadastrada
é convertido em Moedas Tricolores, que poderão ser
trocadas por milhas aéreas, ingressos de cinema, crédito
em combustível, experiências que serão disponibilizadas
para que o sócio possa viver momentos inesquecíveis
com o clube, ou ainda ser usadas para pagar contas.
As possibilidades de fidelização também
foram repensadas e cuidadosamente estruturadas.
Adequando-se aos diferentes perfis, o novo Programa
Sócio Torcedor passa a disponibilizar oito opções
de planos, que variam de R$ 12 a R$ 490 mensais ›››

SOU TRICOLOR / R$ 12,00/Mês
› 24h na compra antecipada de ingressos
› Descontos em parceiros e Futebol Melhor
› Participação no Clube de Vantagens
› Descontos e promoções
VAMOS SÃO PAULO / R$ 19,00/Mês
› Desconto mínimo de 20% em ingressos
› 36h na compra antecipada de ingressos
› Participação no Clube de Vantagens
› Descontos e promoções
O MAIS QUERIDO / R$ 30,00/Mês
› Desconto mínimo de 30% em ingressos
› 48h na compra antecipada de ingressos
› Participação no Clube de Vantagens
› Revista Oficial SPFC Inside
CLUBE DA FÉ / R$ 69,00/Mês
› Desconto mínimo de 40% em ingressos
› 60h na compra antecipada de ingressos
› Camisa Sócio Torcedor
› Revista Oficial SPFC Inside
TU ÉS FORTE / R$ 100,00/Mês
› Desconto mínimo de 50% em ingressos
› 72h na compra antecipada de ingressos
› Camisa Sócio Torcedor
› Revista Oficial SPFC Inside
TU ÉS GRANDE / R$ 149,00/Mês
› Desconto mínimo de 70% em ingressos
› 84h na compra antecipada de ingressos
› Camisa Sócio Torcedor
› Revista Oficial SPFC Inside
› Participação no Clube de Vantagens
TU ÉS O PRIMEIRO / R$ 489,00/Mês
› R$ 1,00 por ingresso em qualquer setor*
*Exceto cadeiras cativas, camarotes e setor visitante.

› Incluso Setor Soberano, com serviço de bufê
› Camisas oficiais São Paulo FC + Sócio Torcedor
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SÃO PAULO BRASIL / R$ 25,00/Mês
Exclusivo para residentes fora de SP
› Revista Oficial SPFC Inside
› 48h na compra antecipada de ingressos
› Camisa Sócio Torcedor
› Descontos e promoções

Ranking de Fidelidade
Respeitando a preferência de compra do plano escolhido, o São Paulo FC dará prioridade para os
sócios que mais frequentam o estádio em jogos de mando do Clube. A cada 2 jogos consecutivos
o torcedor recebe uma estrela, quando deixa de frequentar o estádio, uma estrela é perdida.
84 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DO TORCEDOR COMUM
72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DO TORCEDOR COMUM
60 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DO TORCEDOR COMUM
48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DO TORCEDOR COMUM
36 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DO TORCEDOR COMUM
ANTECIPAÇÃO DO PLANO ESCOLHIDO

* A antecipação mínima do plano é garantida; ** A antecipação conquistada não é adicionada à oferecida pelo plano;
*** O benefício nunca será menor do que o referente ao plano escolhido.

Para marcar o novo momento do Programa Sócio Torcedor,
o clube lançará uma grande campanha de marketing. As ações
de comunicação serão realizadas por meio de propaganda na mídia
impressa, TV aberta e fechada, rádio e redes sociais do clube.

Serviços de atendimento
O Sócio Torcedor oferece um serviço de atendimento personalizado e qualificado,
disponível pela internet e pelo telefone. Chat online em tempo real – atendimento das 8h
às 20h – de segunda a sábado, exceto feriados. Email: relacionamento@sociotorcedor.com.br
Twitter: st_spfc SAC: 0800 0 929305 - Atendimento das 8h às 20h – de segunda a sábado,
exceto feriados. Formas de pagamento: Boleto bancário, cartão de débito e crédito.

› PARCEIROS SÃO PAULO FC

› PARCEIROS CLUBE DE VANTAGENS
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