
C O N T E N T  T E A M

A Nobel Actus Lda criou em 2017 a marca OFFSET Esports ®, com a finalidade de 
estar presente na indústria dos desportos eletrónicos (Esports) e do gaming.
Somos reconhecidos pela comunidade como uma das organizações que mais tem 
dignificado os Esports nacionais, evidenciando-se ainda a excelente interatividade 
que mantém com os seus seguidores e patrocinadores.

ⓒ Fraglíder



Constituímos equipas em diferentes jogos as quais representam a nossa marca em 
torneios e eventos nacionais e internacionais, quer em stream (online), quer presen- 
ciais (offline).
A marca OFFSET Esports ® está presente no Counter Strike Global Offensive com 
uma equipa profissional e também no FIFA (futebol na consola PS4), Gran Turismo 
(competições automóveis virtuais) e mais recentemente no League of Legends. 

23K
FOLLOWERS

14K
LIKES

33K
FOLLOWERS
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Possuímos um moderno e bem equipado Trai-
ning Center localizado em Braga, com caracte-
rísticas únicas em Portugal, que conjuntamente 
com o apoio de uma equipa multidisciplinar, 
potencia o desenvolvimento dos nossos atletas 
e colaboradores.
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O nosso objetivo é que mais e mais 
pessoas ganhem afeição aos Esports 
e/ou Gaming, assim como incremen-
tar e fortalecer a visibilidade e o con-
tacto dos criadores de conteúdo com 
a sua comunidade e consequente-
mente a comunidade dos OFFSET.

Consegues chegar a um bom público 
e criar laços? É aqui que tu ENTRAS!
      
Vamos  ajudar-te  a criar ferramen-
tas de trabalho e apoiar-te no que 
mais necessitares.

AFICIONADO

CONTENT
CREATOR

COMUNIDADE
OFFSET

Os OFFSET entraram na área do entretenimento com um servidor de 
GTA V Roleplay, uma das tendências do momento.
Facilmente conseguimos projetar todas as marcas que nos apoiam e 
ao mesmo tempo ser uma boa fonte de conteúdo para todos os cria-
dores, pela diversidade de mecânicas que o servidor tem. 
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De forma a propocionar o crescimento de uma forma saúdavel e sustentada, o 
plano de Content Creators dos OFFSET é sustentado por um sistema de níveis.
      
Este sistema permite que obtenhas recompensas consoante o público a que 
chegas e com quem interages. 

NÍVEL 0 NÍVEL 1 NÍVEL 2

NÍVEL 0
Como nós, todos começam do zero. Iremos acolher 
alguns que estão nos seus primórdios.
De mente aberta para apostar em novos talentos 
iremos apoiar-te no seguinte:

_ Rank “Content Creator” na nossa comunidade de 
Discord;

_ Overlays genéricos da organização para que possas 
melhorar a qualidade das tuas streams/vídeos;

_ Possibilidade de partilha dos melhores momentos 
nas nossas plataformas de comunicação (Twitter, Ins-
tagram, Facebook, Youtube e/ou Twitch);

_ Quando cumprires os objetivos dos próximos níveis 
terás acesso direto sem passar pelo processo de sele-
ção;

SEM REQUISITOS MÍNIMOS



NÍVEL 2
_ Apoio técnico na stream;

_ Post de apresentação em todas as redes sociais dos 
OFFSET;

_ Retweet/partilha mensal com exposição ao content 
creator;

_ Sorteio de merchandise dos OFFSET para content 
creators selecionados mensalmente mediante as suas 
estatísticas;

_ Compilação e partilha dos melhores momentos 
nossas plataformas de comunicação (Twitter, Insta-
gram, Facebook, Youtube e/ou Twitch) - mensalmente;

150+ MÉDIA VIEWERS

4000+ MÉDIA VIEWS/VÍDEO

300+ MÉDIA VIEWERS

20000+ MÉDIA VIEWS/VÍDEO

_ Design personalizado para o Content Creator;

_ Kit merchandising OFFSET para uso pessoal;

_ Comunicação moderada de quando estiverem 
live e/ou novos vídeos nas redes sociais;

_ Sorteio de merchandise dos OFFSET e parceiros 
(ASUS e noblechairs) para content creators selecio-
nados mensalmente mediante as suas estatísticas;

_ Criação de conteúdo exclusivo em parceria com 
os OFFSET e os seus jogadores;

_ Acesso ao Training Center em Braga (mediante 
disponibilidade) para criação de conteúdo e ativi-
dades especiais.

Incluí todas as vantagens/divulgação do NÍVEL 1Incluí todas as vantagens/divulgação do NÍVEL 0



Para te poderes candidatar ao programa de Content Creator dos OFFSET 
deverás preencher um pequeno formulário para a avaliarmos o teu canal 
e consequentemente contactarmos para avançarmos com o processo.

Não te preocupes! Se tens bom conteúdo, qualidade e és regular com as 
tuas livestreams/vídeos estás mais perto de seres um dos nossos!

Candidata-te em: ct.offset.gg

CANDIDATA-TE
PARA FAZERES PARTE
DA NOSSA FAMILIA!

-
#NODAYSOFF
Um projeto Nobel Actus Digital ®


