CARTA-PROPOSTA DE PATROCINIO – BLOCO DA TRIBO & TRIBO DAS LOKAS –
CARNAVAL 2017
Caro empresário,
Desde 2008, o Bloco da Tribo promove o carnaval do Lázaro, valorizando o bairro,
trazendo diversao para a regiao centro sul de Ubatuba.
O grupo, inicialmente de 40 participantes, cresce a cada ano e a expectativa para 2017 e
de 700 pessoas durante o percurso entre as praias do Lázaro e Sununga.
A exemplo de vários destinos onde possuem o carnaval consolidado, acreditamos que
este tipo de promocao alavanca o comercio local e valoriza o destino.

Acoes planejadas para o Bloco da Tribo do Lázaro para 2017.
•

11/02/2017 – Ensaio do Bloco da Tribo no Bar do Peres. A partir das 14h.

•

26/02/2017 – Domingo de Carnaval – Bloco da Tribo do Lázaro (todos de indio)

•

14h Saida do Bloco da Tribo em frente ao Hostel, sairemos com alguns ritmistas e
com o mini Trio Eletrico ao som de Marchinhas, sambas tradicionais e axe.

•

27/02/2017– Segunda de Carnaval - Bloco da Tribo das Lokas (Homens de mulher
e mulheres de indias ou homem) .14h Saida do Bloco em frente ao hostel

•

marco – Encontro dos blocos de carnaval – centro da Cidade

•

A partir de marco – Projeto Batucada da Tribo, serao iniciadas aulas gratuitas para
criancas entre 8 e 18 anos.

Sairemos com ritmistas e carro de som com marchinhas, sambas tradicionais e axe.

DESCRICAO DO PERCURSO* Saida da Pousada Tribo Hostel
Desfilamos pelo bairro do Lazaro e Sununga

Qual será o apoio?
Para garantir um evento de qualidade, organizado e com seguranca, sao necessários
investimentos como:
Material de divulgacao, decoracao, Instrumentos, carro de som, seguranca, limpeza,
puxador do carro, musicos, transporte, bebida e alimentacao para os musicos e equipe de
apoio.
A colaboracao ou patrocinio poderá ser feita por meio do apoio financeiro no valor de:
R$300,00 – Cota básica com insercao da logo nos Abadás, banners, cartazes e faixas,
assim como publicacao no site do evento.
R$1000,00 – Todos acima, mais publicacoes patrocinadas no facebook e posicionamento
da logomarca com maior destaque em todos materiais.
Prazo para envio dos materiais de divulgacao: 02/02/2017.
O evento será amplamente divulgado e deverá proporcionar breve retorno e beneficios,
tais como:
•

Projecao da imagem de sua empresa em um universo de participantes
frequentadores de nossa regiao;

•

Associacao ou vinculacao ao evento do nome, marca e logomarca de sua
empresa;

•

Indicacao do seu comercio aos participantes do evento; pagina de parceiros do
bloco http://ubatubahostel.com/blocodatribo/pousadas-parceiras-do-bloco-da-tribo/

•

Possibilidade de acesso a midia eletronica e imprensa (rádio, televisao, jornais,
revistas etc.) Veja o video de nosso bloco na reportagem da rede globo.
http://ubatubahostel.com/blocodatribo/videos-carnavais-anteriores/

•

Cada empresa apoiadora recebera 3 abadas e canecos.

Seu apoio será muito importante para o sucesso de nosso evento.
Caso sua empresa queira abadas extras podem ser confeccionados com seu logotipo em
destaque, pelo custo de R$10,00 a unidade, os mesmos poderao ser distribuidos para
seus clientes ou vendidos por R$15,00.
Atenciosamente,
Guilherme Amorim Belo Nunes
Bloco da Tribo
WWW.ubatubahostel.com/blocodatribo
12 38420585
Abada Bloco da Tribo – 2016

Modelo Abada 2017

Modelo Sacolas biodegradáveis para distribuir na praia

Modelo Banner Patrocinios

Modelo Cartaz com patrocinio

