
EDGE AMERICAS SPORTS E BYFROG LAB
Times europeus entram em campo no Brasil

Iniciando com Juventus a partir de 01 de Julho de 2015, o “laboratório criativo” lança, em 
associação com a EDGE Americas Sports, o Programa de Licenciamento dos grandes times 
mundiais de futebol no Brasil. 

São Paulo, 09 de junho de 2015 - EDGE Americas Sports, em associação com a byFrog Lab, 
convoca todos os licenciados craques de bola para uma importante partida: lançar produtos 
de qualidade e bom gosto das marcas Juventus e outros times da UEFA Champions League 
a �m de marcar um golaço impulsionando as vendas.
 
O programa de licenciamento envolvendo os times inicia-se simultaneamente nos Estados 
Unidos, Canadá, México e Brasil. Lançado por Alessandro Del Piero, campeão da Copa do 
Mundo pela Itália, e Je�rey Whalen, veterano da indústria de licenciamento, o programa visa 
trabalhar produtos licenciados, clínicas de futebol, promoções e marketing. Através da 
byFrog Lab, dos sócios Rodrigo Dagnolo e Reinaldo Dagnolo, em associação com a EDGE 
Americas Sports, a expectativa não é apenas vender produtos no Brasil, mas também 
espalhar a paixão dos grandes times da Europa aqui no país. Em virtude disso, a EDGE 
Americas Sports continuará perseguindo novos times.

“Estamos muito honrados em assinar esse acordo de representação com esses grandes e 
campeões times de futebol”, declara Del Piero, que deixou a Juventus e a seleção italiana com 
recorde de títulos. “Acredito que o futebol nos Estados Unidos e na América Latina terá um 
crescimento exponencial muito elevado nos próximos dez anos e a EDGE Americas Sports poderá 
ser a única focada em engajar o maior número de fãs e torcedores, trazendo reconhecimento das 
marcas e um elevado aumento no público que gosta de futebol”.

“O time da EDGE Americas Sports é o primeiro da cena global a fazer um programa de 
licenciamento focado nos torcedores e fãs de futebol nos Estados Unidos e ao redor do mundo”, 
declara Je�rey Whalen, CEO e co-fundador da EDGE Americas Sports.

“Para nós da byFrog Lab, que crescemos jogando futebol e vendo os grandes craques como 
Alessandro Del Piero, entre outros, ser a agência escolhida para trabalhar com esses times é algo 
fantástico e que faremos com a mesma raça e criatividade que os jogadores colocam em 
campo”, declaram os sócios Rodrigo e Reinaldo Dagnolo.

Voltado para públicos de todas as idades, o programa abrangerá o mercado como um todo, 
tendo o foco inicial nas categorias de Hardlines, Accessories e Apparel, expandindo para as 
outras categorias na sequência.



About EDGE Americas Sports

EDGE Americas Sports is a sports agency focused on merchandise licensing, sponsorship 
and promotions. With a singular aim to create the most inspired consumer products 
anywhere in the market – products that add to the celebration and emotion of that one 
moment. The agency licenses currently licenses consumer products for championship 
football teams and tournaments. The founders and team helped build the marketplace for 
these products ten years ago. EDGE Americas Sports also organizes soccer clinics in multiple 
countries. EDGE Americas Sports has o�ces in Los Angeles, Torino, and representatives in 
Mexico City and Sao Paulo. Learn more at www.edgeamericas.com.

Sobre a byFrog Lab

A byFrog Lab é uma agência de comunicação e licenciamento que trabalha todos os �ancos 
envolvidos na concepção de um produto e/ou promoção até sua ativação �nal. Produtos 
que ilustram a paixão, a originalidade e a criatividade para que o consumidor não tenha 
apenas um produto, e sim uma experiência de que aquilo foi feito com o máximo do rigor e 
qualidade. Para saber mais, acesse: www.byfrog.com.br.
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