
 

   

R$ 2400 R$ 1950 R$ 1600 R$ 1200 R$ 500 
✓ Marca apresentada como 

“MUTANTS” com o logo em 

destaque e mencionado nas 
entrevistas. Comercial de até  

1 minuto no telão ao lado do 

palco.   

 
✓ Possibilidade de negociação de 

alguma ação pontual no dia do 

evento como desfile, exposição, 

etc.   

 
✓ Espaço de 1 stand (de 3 metros) 

para exposição no evento e 1 

stand durante os workshops 
(durante domingo) na Vertical 
Fit para vendas de produtos ou 

ação promocional.  

 
✓ Mínimo de 3 posts mensais na 

fanpage do Pole Show Brazil e 

ou Instagram até a data do 

evento com notícias ou vídeos 
sobre a empresa (por favor 
enviar as informações de 

divulgação). 

 
✓ Agradecimento do 

apresentador durante o evento 

por no mínimo 3 vezes, nos 

dois dias de evento.  

 
 
 

✓ Marca apresentada como 

“MINOTAUR” com o logo em 

destaque e mencionado nas 
entrevistas. Comercial de até  

40 segundos no telão ao lado 

do palco.   

 
✓ Possibilidade de negociação de 

alguma ação pontual no dia do 

evento como desfile, 

exposição, etc.   

 
✓ Espaço de 1 stand (de 2 

metros) para exposição no 

evento. 
 

 
 

 
✓ Mínimo de 2 posts mensais na 

fanpage do Pole Show Brazil 
e/ou Instagram até a data do 

evento com notícias ou vídeos 
sobre a empresa (por favor 
enviar as informações de 

divulgação). 

 
✓ Agradecimento do 

apresentador durante o evento 

por no mínimo 2 vezes, nos 

dois dias de evento.   

 
 
 

✓ Marca apresentada como 

“CATWOMAN” com o logo em 

destaque e mencionado nas 
entrevistas. Comercial de até 

30 segundos no telão ao lado 

do palco.   

 
✓ Possibilidade de negociação de 

alguma ação pontual no dia do 

evento como desfile, 

exposição, etc.  

 
✓ Espaço de 1 stand (de 2 

metros) para exposição no 

evento. 

 
 
 

✓ Mínimo de 2 posts mensais na 

fanpage do Pole Show Brazil 
e/ou Instagram até a data do 

evento com notícias ou vídeos 
sobre a empresa (por favor 
enviar as informações de 

divulgação). 

 
✓ Agradecimento do 

apresentador durante o 

evento por no mínimo 2 vezes, 

nos dois dias de evento.   

 
 
 

✓ Marca apresentada como 

“HULK” com o logo em 

destaque e mencionado nas 
entrevistas. Comercial de até  

30 segundos no telão ao lado 

do palco.   

 
✓ Possibilidade de negociação 

de alguma ação pontual no 

dia do evento como desfile, 

exposição, etc.   

 
✓ Espaço de 1 stand (de 2 

metros) stand para exposição 

no evento. 

 
 
 

✓ Mínimo de 2 posts mensais 
na fanpage do Pole Show 

Brazil e/ou Instagram até a 

data do evento com notícias 
ou vídeos sobre a empresa 

(por favor enviar as 
informações de divulgação). 

 
✓ Agradecimento do 

apresentador durante o 

evento por no mínimo 2 

vezes, nos dois dias de 

evento. 

 
 

✓ Marca apresentada como 

“MERMAID” com o logo em 

destaque e mencionado nas 
entrevistas. Comercial de até 

20 segundos no telão ao lado 

do palco.   

 
✓ Possibilidade de negociação 

de alguma ação pontual no 

dia do evento como desfile, 

exposição, etc.  

 
✓ Espaço de 1 stand para 

exposição no evento. 

 
 
 
 

✓ Mínimo de 1 post mensal na 

fanpage do Pole Show Brazil 
e/ou Instagram até a data do 

evento com notícias ou vídeos 
sobre a empresa (por favor 
enviar as informações de 

divulgação). 

 
✓ Agradecimento do 

apresentador durante o evento 

por no mínimo 1 vezes, nos 

dois dias de evento.   

 
 
 



 
✓ A marca patrocinadora pode 

deixar flyers e banner no hall 

do teatro, no dia do evento.  

 
✓ Possibilidade de realizar o 

sorteio de um brinde para o 

público do evento.   

 
✓ OFERECER brindes no mínimo 

para 1 categoria dos artistas. 

  
✓ Logo inserido na timeline do 

facebook e Instagram. 

 
✓ Logo da marca no Back Drop 

colocado na entrada do evento, 

onde estará a estação de 

fotografias. 

 
✓ Logo da marca mostrado no 

mínimo 3 vezes no telão, 

durante o do evento.   

 
✓ Logo da marca no site oficial do 

evento 

www.poleshowbrazil.com.br. 
 
 

✓ Logo da marca será divulgado 

na área de patrocínio do site 

oficial do evento, com direito 

ao deixar o link do site da 

empresa.  

 
✓ Logo nos vídeos promocionais do 

evento que serão divulgados na 

internet até a data do evento e 

também após o evento (os logos 
serão inseridos nos vídeos 
lançados após o fechamento do 

patrocínio, nos já lançados, caso 

o patrocínio ainda não esteja 

fechado, o logo não entrará).   

✓ A marca patrocinadora pode 

deixar flyers e banner no hall 
do teatro, no dia do evento. 

 
✓ Possibilidade de realizar o 

sorteio de um brinde para o 

público do evento.   

 
✓ OFERECER brindes no mínimo 

para 1 categoria dos artistas.  

 
✓ Logo inserido na timeline do 

facebook e Instagram. 

 
✓ Logo da marca no Back Drop 

colocado na entrada do 

evento, onde estará a estação 

de fotografias.  

 
✓ Logo da marca mostrado no 

mínimo 2 vezes no telão, 

durante o do evento.   

 
✓ Logo da marca no site oficial 

do evento 

www.poleshowbrazil.com.br. 
 

 
✓ Logo da marca será divulgado 

na área de patrocínio do site 

oficial do evento, com direito ao 

deixar o link do site da empresa. 

 
 

✓ Logo nos vídeos promocionais 
do evento que serão 

divulgados na internet até a 

data do evento e também após 
o evento (os logos serão 

inseridos nos vídeos lançados 
após o fechamento do 

patrocínio, nos já lançados, 
caso o patrocínio ainda não 

✓ A marca patrocinadora pode 

deixar flyers e banner no hall 

do teatro, no dia do evento.  

 
✓ Possibilidade de realizar o 

sorteio de um brinde para o 

público do evento; 

 
✓ OFERECER brindes no mínimo 

para 1 categoria dos artistas.   

 
✓ Logo inserido na timeline do 

facebook e Instagram. 

 
✓ Logo da marca no Back Drop 

colocado na entrada do 

evento, onde estará a estação 

de fotografias.  

 
✓ Logo da marca mostrado no 

mínimo 2 vezes no telão, 

durante o do evento.    

 
✓ Logo da marca no site oficial 

do evento 

www.poleshowbrazil.com.br. 

 
 
✓ Logo da marca será divulgado 

na área de patrocínio do site 

oficial do evento, com direito 

ao deixar o link do site da 

empresa. 

 
✓ Logo nos vídeos promocionais 

do evento que serão 

divulgados na internet até a 

data do evento e também 

após o evento (os logos serão 

inseridos nos vídeos lançados 
após o fechamento do 

patrocínio, nos já lançados, 
caso o patrocínio ainda não 

✓ A marca patrocinadora pode 

deixar flyers e banner no hall 
do teatro, no dia do evento. 

 
✓ Possibilidade de realizar o 

sorteio de um brinde para o 

público do evento. 

 
✓ OFERECER brindes no mínimo 

para 1 categoria dos artistas. 
  

✓ Logo inserido na timeline do 

facebook e Instagram. 

 
✓ Logo da marca no Back Drop 

colocado na entrada do 

evento, onde estará a 

estação de fotografias. 

 
✓ Logo da marca mostrado no 

mínimo 2 vezes no telão, 

durante o do evento.    

 
✓ Logo da marca no site oficial 

do evento 

www.poleshowbrazil.com.br. 

 
 
✓ Logo da marca será divulgado 

na área de patrocínio do site 

oficial do evento, com direito 

ao deixar o link do site da 

empresa. 

 
✓ Logo nos vídeos 

promocionais do evento que 

serão divulgados na internet 
até a data do evento e 

também após o evento (os 
logos serão inseridos nos 
vídeos lançados após o 

fechamento do patrocínio, 

nos já lançados, caso o 

✓ A marca patrocinadora pode 

deixar flyers e banner no hall 
do teatro, no dia do evento. 

 
✓ Possibilidade de realizar o 

sorteio de um brinde para o 

público do evento. 

 
✓ OFERECER brindes no mínimo 

para 1 categoria dos artistas.   

 
✓ Logo inserido na timeline do 

facebook e Instagram. 

 
✓ Logo da marca no Back Drop 

colocado na entrada do 

evento, onde estará a estação 

de fotografias. 

 
✓ Logo da marca mostrado no 

mínimo 1 vez no telão, 

durante o do evento.    

 
✓ Logo da marca no site oficial 

do evento 

www.poleshowbrazil.com.br. 
 
 
✓ Logo da marca será divulgado 

na área de patrocínio do site 

oficial do evento, com direito 

ao deixar o link do site da 

empresa. 

 
✓ Logo nos vídeos promocionais 

do evento que serão divulgados 
na internet até a data do evento 

e também após o evento (os 
logos serão inseridos nos vídeos 
lançados após o fechamento do 

patrocínio, nos já lançados, caso 

o patrocínio ainda não esteja 

fechado, o logo não entrará). 

http://www.poleshowbrazil.com.br/
http://www.poleshowbrazil.com.br/
http://www.poleshowbrazil.com.br/
http://www.poleshowbrazil.com.br/
http://www.poleshowbrazil.com.br/


 
 
 
 
✓ 4 ingressos para o dia do 

evento na área VIP.    

 
✓ 1 vaga no workshop de 

qualquer artista na Vertical Fit. 
 
 

✓ 4 ingressos para Festa do Pole 

Show Brazil.  
 

esteja fechado, o logo não 

entrará). 

 
✓ 3 ingressos para o dia do 

evento na área VIP.    

 
✓ 1 vaga no workshop da escolha 

da organização. 

 
 
✓ 3 ingressos para Festa do Pole 

Show Brazil. 
 

esteja fechado, o logo não 

entrará). 

 
✓ 2 ingressos para o dia do 

evento na área VIP.  

 
✓ 1 vaga no workshop da 

escolha da organização. 

 
 

✓ 2 ingressos para Festa do Pole 

Show Brazil.  
 

patrocínio ainda não esteja 

fechado, o logo não entrará). 

 
✓ 2 ingressos para o dia do 

evento na área VIP. 

 
✓ 1 vaga no workshop da 

escolha da organização. 

 
 
✓ 2 ingressos para Festa do 

Pole Show Brazil.  
 

 
 
 
✓ 1 ingresso para o dia do 

evento na área VIP. 

 
✓ 1 vaga no workshop da 

escolha da organização. 

 
 
✓ 1 ingresso para Festa do Pole 

Show Brazil.  
 

 


