
Modalidade Patrocínio Direto 

Vantagens Mercadológicas e Institucionais oferecidas ao Patrocinador de 

Master - R$12.000 

 

- Reprodução da mídia institucional, com material audiovisual fornecido pela 

empresa, durante os quatro dias do evento, nos telões que serão instalados na 

parte interna do pavilhão (palco do Festival) e na parte externa onde ficam os 

espaços comerciais e de acampamento com duração de no máximo 40 

segundos; 

- Exposição do logotipo do patrocinador Master em local de destaque junto as 

laterais do painel de fundo de palco; 

- Exposição da logomarca do Patrocinador  Master no site oficial do festival: 

www.carijo.rs e na fanpage: https://www.facebook.com/pg/festivalcarijo; 

- Espaço garantido na revista do Evento, com uma tiragem em torno de 1.000 

exemplares, contendo a programação e informações culturais e históricas, em 

dimensões proporcionais ao valor do patrocínio concedido; 

- Inserção da mídia nos textos (protocolos) que serão lidos pelos 

apresentadores oficiais do evento, nas quatro rondas (noites), no momento do 

anúncio das apresentações das atividades de palco, que tem a cobertura de 

dezenas de jornais, revistas, rádios e TVs; 

- Inserção de textos publicitários no sistema de som externo do Evento (rádio 

do Carijo); 

- Será garantida nas quatro noites, uma mesa na parte social, para 

representantes da Empresa; 

http://www.carijo.rs/


- Espaço junto aos mezaninos da Imprensa para a colocação de banner da 

instituição, em dimensões de até 1.40 m de altura por 1,00 m de largura; 

- Serão concedidos 4 convites para participação do patrocinador no jantar de 

lançamento dos Cd’s e Dvd’s do Carijo e Carijinho, habitualmente realizado 

entre os meses de outubro a dezembro subsequentes ao evento; 

- Opção de escolher um terreno possibilitando montar um espaço acolhedor 

para receber familiares, clientes e amigos na parte central do acampamento de 

lona; 

-  Serão concedidas 03 credenciais para acesso de veículos ao estacionamento 

privativo do Carijo durante os quatro dias de duração do evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vantagens Mercadológicas e Institucionais oferecidas ao Patrocinador de 

Música - R$4.000 

- Inserção da marca junto a uma das músicas concorrentes na fase local ou 

geral do festival conforme sorteio realizado após a triagem; 

- Reprodução da mídia institucional, com material audiovisual fornecido pela 

Instituição, durante os quatro dias do Evento, a serem exibidos nos telões que 

serão instalados na parte interna do pavilhão (palco do Festival) e na parte 

externa onde ficam os espaços comerciais e de acampamento com duração de 

no máximo 30 segundos; 

- Espaço garantido na revista do Evento, com uma tiragem em torno de 1.000 

exemplares, contendo a programação e informações culturais e históricas, em 

dimensões proporcionais ao valor do patrocínio concedido. Esta revista é 

distribuída durante o Evento, e após o mesmo, exemplares são enviados a 

todas as escolas do município para serem utilizadas em pesquisas e trabalhos 

literários; 

- Inserção da mídia nos textos (protocolos) que serão lidos pelos 

apresentadores oficiais do evento, nas quatro rondas (noites), no momento do 

anúncio das apresentações das atividades de palco, que tem a cobertura de 

dezenas de jornais, revistas, rádios e TVs.  

- Inserção de textos publicitários no sistema de som externo do Evento (rádio 

do Carijo); 

- Será garantida nas quatro noites, uma mesa na parte social, para 

representantes da Empresa; 

- Espaço junto aos mezaninos da Imprensa para a colocação de banner da 

instituição, em dimensões de até 1.40 m de altura por 1,00 m de largura. 



 


