
 

 

 

Apresentação de Projeto de Patrocínio 

 

 

O primeiro e o maior show da America do Sul realizado no Brasil, 

em São Paulo organizado junto com Pole Dance LA. 

 

 

O Pole Show Brazil ocorrerá dias 2,3 e 4 de agosto de 2019, em São Paulo, Brasil. O 

Evento será organizado pela Vertical Fit com direção de Kris Shten e Mari Silva.  

Em agosto de 2019 será realizado um grandioso evento de nível Internacional na cidade 

de São Paulo promovendo a arte e a união aos praticantes de atividades aéreas como 

Pole, Circo e Dança, promovendo a divulgação e união dos artistas, comunidades e 

empresários do Ramo.  



 

 

Objetivos do Evento:  

1. Divulgar os Artistas, Escolas, Marcas de Pole Dance, Aéreos e Dança e Patrocínios 

de todo o Brasil e América do Sul que participarão do Evento.   

2. Valorizar e Fortalecer os artistas que ganharão os principais prêmios (Nacional e 

Internacional).   

3.  Fortalecer a imagem e a marca dos Artistas que farão parte do Evento.   

 

 Público a ser alcançado:   

1.  Artistas, alunos e instrutores de Pole, Circo e Dança;   

2. Empresários, visionários e empreendedores.   

3.  Educadores Físicos, Treinadores, Bailarinos e todos que se interessam nas 

modalidades.   

4.  Familiares e Amigos dos Artistas.   

5.  Homens ou mulheres que praticam ou não atividades físicas. 

6.  Homens ou mulheres que ainda não conhecem as atividades aérea ou de dança.   

7. Aberto a todo o público respeitando a idade de censura que é de 16 anos. 

 

Atividades previstas para o Pole Show Brazil: 

1.  4 dias de evento;   

2.  Workshops com artistas nacionais e internacionais.   

3.  Apresentações especiais durante o dia do show.   

4.  Espaços interativos para o público.   

5.  Stands de exposição.  

6.  Praça de Alimentacao. 



 

 

7.  Espaco Temático. 

8.  Sorteios e Brindes. 

9.  Bus Party para os melhores da noite, patrocínio e sorteados. 

10. Sorteio de Jantar com as estrelas. 

11. Sorteio de ensaio fotográfico com as estrelas.  

12. Estação de fotografia 

 

 

Cronograma:  

 

 1 agosto 

SEXTA 

2 agosto 

SABADO 

3 outubro 

DOMINGO 

MANHA Credeciamento 

Vertical Fit 

10:00 – 14:00 

Passagem de Palco 

 

 

 

 

 

Workshops, 

Vertical Fit 

 

TARDE Ensaio, 

Vertical Fit 

15:30 

Abertura de local do 

Evento, 

Teatro GAMARO 

 

17:30 

POLE SHOW BRAZIL,  

Teatro NOVO 

NOITE  

 

Opening Party 

Vertical Fit 

 

 

 

Divulgação do Evento:  

A divulgação do evento foi iniciada em dezembro de 2018, no Instagram do Pole Show 
Brazil e no Site Oficial (www.poleshowbrazil.com.br) e da fanpage do evento no 
Facebook (www.facebook.com/poleshowbrazi), que são importantes meios de contato e 

http://www.facebook.com/poleshowbrazi


 

 

retenção do público. Temos atualizações semanais para manter o público informado e 
estimular o envolvimento e adesão do público ao grandioso show.  

Outros meios de divulgação:  

1.  Divulgação paga na Internet afim de conseguir atingir o máximo possível de público 

interessado.   

2.  Apoio de veículos de mídia digital e impressa para a divulgação do evento, inclusive 

internacionalmente com o apoio do Pole Show LA.   

3.  Estação com cigana para previsão do futuro. 

4.  Estação de fotos com pole stage, lira e gaiola. 

5. Divulgação em sites diversos, como sites de divulgação de eventos e de sugestões 

de programas.   

6.  Divulgação em grandes eventos artísticos.   

7.  Divulgação para público potencial em bares, baladas e pequenos eventos realizados 

pela comissão organizadora.   

8.  Lançamento de diversos vídeos para promoção e geração de interesse no 

campeonato.   

9.  Distribuição de centenas de flyers e cartazes.   

10. Contratação de RP para divulgação do evento em veículos de comunicação mais 
abrangentes e de grande público como programas de artes, rádios, blogs com grande 

visitação e revistas de grande circulação (a confirmar).   

11. Pós Evento: a comunicação será constante por cerca ainda de 1 mês ou mais com 
divulgação de resultados, fotos, vídeos, matérias e números do evento. 

 


