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BRING WOMEN TO THE FIGHT CLUB



Através das nossas proteções feitas à

medida e personalizáveis queremos incluir

mulheres no mundo dos desportos de

combate

Desportos combate são também desportos

femininos onde as mulheres devem estar

presentes e SEM MEDOS!

Quem é a

MIZED ? 



Nº Total de Praticantes de 

Desportos 

3.895.000

Nº Total de Praticantes de 

Desportos de Combate

92.040

Nº Praticantes 

de Desportos 

de Combate 

Federados

37.440

Dimensão do 

Mercado Português

• Em Portugal existem mais de 1.365 ginásios,

e estimamos que 54.600 mil das pessoas que

os frequentam são atletas de desportos de

combate não federados

• A nível mundial, desportos como Wrestling,

Boxe e Artes Marciais destacam-se como uns

dos mais populares. O número de atletas

totaliza mais de 400 milhões

• O Mercado está em expansão (5% CAGR)



98% dos atletas de desportos de combate usam proteções
em treino e competição e não se sentem confortáveis

Problema

A prestação destes desportistas depende
também do seu conforto e a MIZED traz a
solução



Solução
Com tecnologia de modelação 3D

digital do peito da cliente iremos

produzir uma proteção que encaixe

à medida no corpo da atleta

Permite uma defesa muito mais

eficaz e um conforto muito maior

Utilizando um plástico biodegradável

e reciclável, o PET

No longo prazo, 

tencionamos produzir, 

também     

a coquilha masculina



Produto

Fornecemos todas as indicações

necessárias para que cada cliente

retire as suas medidas

Oferecemos um serviço cómodo através do nosso

site e da entrega em casa

Esclarecemos qualquer dúvida a qualquer hora

através do nosso contacto telefónico e qualquer

rede social



Produto

Valor que os Atletas estão Dispostos a Pagar pelas suas Proteções 

52%

33%

11%
3%

30€ - 50€ 50€ - 70€ 70€ - 90€ > 90€

Proteções para o Peito Coquilha

54%

27%

9%

11%

10€ - 20€ 20€ - 30€ 30€ - 40€ > 40€



Produto

Incluímos a possibilidade de personalizar as peças com o nome, bandeira e um

logótipo sem custos associados

Custos de transporte não incluídos

Todo o processo tem uma duração

estimada de apenas 8 dias úteis



Redes Sociais

Bring Women to the Fight Club 



Ao nível de maturidade de mercado e de ciclo

de vida, este produto está numa fase

introdutória crescente

A MIZED pertence à indústria de confeção de

outros artigos e acessórios de vestuários

Estimamos uma taxa de crescimento de 9% por

ano, tendo em conta os produtos únicos ao

nível de customização de tamanho e estética da

MIZED

MIZED



Preferência pela Utilização de 

Proteções Customizadas

Satisfação com as Proteções 

existentes no Mercado

5%
2%

93%

Não Indiferente Sim

▪ Os atletas não estão satisfeitos com o que o mercado oferece e estão

completamente dispostos a usufruir das proteções que a MIZED oferece



A coquilha é uma proteção imprescindível
para qualquer atleta. Sendo uma proteção
vital, é displicente o desconforto muitas
vezes sentido por quem tem de utilizar
durante tanto tempo, o que incomoda devido
a uma má adaptação ao corpo do atleta.

A possibilidade de o atleta ter uma proteção
que seja desenhada para si, permitirá
melhorar de forma significativa o conforto e
mesmo o desempenho desportivo do atleta.

— Mestre Francisco Pinto

Testemunho
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Estão presentes em Portugal de forma indireta, e apenas com proteções

standard (S, M, L):

Produtos revendidos em sites

Retalhistas de desporto

Não têm lojas físicas e tem poucos representantes em Portugal

Contam-se pelos dedos os que têm representação no nosso país, destacamos

como principais:



Finanças
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Modelo de 

Receitas

Proteção de Peito 
(parte plástica) + Top de Lycra 

Coquilha 
(parte plástica) + Calção de Lycra

50€ 20€

Preço de Venda

Margem de Lucro

64% 35%



Impressora 3D - 1.200€

Investimento

Patente - 1.000€

Computador - 500€ 

Parceiros na área do marketing e

divulgação

Fundos para expandirmos de forma mais

rápida e agressiva – mais marketing,

expansão internacional e atletas de

renome

O que procuramos?

Marketing - 2.500€ 
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