Do Investidor









O investidor terá divulgação em todos os materiais de Marketing: Outdoors,
convites, folders (Convite e Folders virtuais).
No dia do Evento terá uma mesa disponibilizada para cartões e flayrs em
conjunto.
Terá direito a 45min. em espaço previamente agendado conforme a
programação com objetivo de historiar o produto inscrito e os benefícios que
trás para a Cidade. Como também, poderá optar por apresentar seu trabalho
através de vídeo institucional enviado previamente em tempo hábil.
Ao final do Evento todos os partícipes receberão certificados.
Os trabalhos serão veiculados na posteriormente nas mídias – Vídeo para
Youtube.
Qualquer dúvida deverá ser esclarecida antes de firmar a parceria ao preencher
a ficha.
Não haverá devolução de quaisquer contribuição após preenchimento de
ficha.

Dos Parceiros:


Deverá enviar a LOGO MARCA tamanhos coerentes para outdoor e mídia
digital.
 Todo material de divulgação deverá ser de inteira responsabilidade, entregues
no início do dia pelo responsável e retirados no final dos trabalhos.
 Observar as regras de andamento do trabalho conforme filosofia do local.
 Depósito em espécie até 05 de dezembro de 2020:
Banco do Brasil
Sayonara Gomes de Oliveira
Agencia: 1617-9 Conta Corrente: 133406-9
CPF: 339.247.831-87

Dos Custos:
Valor total estimado para realização do Trabalho em toda sua extensão R$15.000
(Quinze mil reais)

COMFORTABLE, Projeto Artístico Social - 2021.

Adentro:
O trabalho acontecerá conforme deliberação de custos prioritários, este, terá a
sequência: Aluguel do espaço, aquisição das malhas, gastos com gasolina, locação de
aparelho fílmico, fotografias, outdoors, profissionais do teatro, iluminação, estadia da
proponente... A Comissão é soberana nas decisões conforme objetivos propostos. Em casos
omissos cabe a Comissão decidir de carater e forma autônoma. O Co Working é uma nova
forma de pensar o ambiente de trabalho, seguindo as tendências do freelance e start-ups, os
Co Workings reúnem diariamente milhares de pessoas a fim de trabalhar em um ambiente
inspirador. Aconselho visitar site do local e as tirar dúvidas sempre que possível.

LEAUTE
Entrada – Ao lado, mesa pequena com cartões, banners... Dando continuidade, a
mesa com café, água.
1ª. Ilha - Mesa retangular para colocação dos desenhos. Neste local ao fundo terá um
quadro de 0.50 X 0.50cm. Duas cadeiras.
2ª. Ilha - Duas poltronas, pequena mesa com arranjo para ambientação onde terá uma
câmera filmadora para realização de pequenos depoimentos comerciais se
apresentando e apoiando o projeto. Sendo que o fundo deverá aparecer a TV e o
quadro em planos diferentes onde possa valorizar o quadro. (Uma visão panorâmica).
3ª. Ilha - Uma TV que projetará imagens de quadros depoimentos anteriores,
apoiadores...
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