


HOTEL ESCOLHIDO

Seleção de Hotéis da Hotéis de Luxo Brasil
www.hoteisdeluxobrasil.com.br



A ideia é levar ao seu público, a 
informação do seu produto ou ação 
especial, das novas diretrizes e da 
preocupação com a saúde e bem 
estar, durante este delicado momento 
que vivemos.

OBJETIVO



Um espaço intimista e aconchegante,
deixando toda a audiência da LIVE interagindo e 

tendo uma experiência inesquecível em um 
momento tão delicado que vivenciamos.

A LIVE



LIVE com 

experiências da Empresa
Uma live repleta de inovação. Em um tour virtual, 
serão apresentadas algumas e experiências que 
poderão ser oferecidas aos seus clientes.



Sunset com shows
Shows especiais de diferentes gêneros 
musicais como jazz, pop, soul e mpb.
Grandes nomes nacionais e regionais fazem 
parte de nosso portfólio.



Apresentadora 

conduzindo o evento
Trazer um público formador de 
opinião e uma apresentadora, 
promoverão dinamismo e 
importância ao evento.



Sorteios de serviços 

do Hotel
Tornaremos sua live inesquecível 
com sorteios para vivenciar os 
exclusivos serviços do hotel.



Descontos especiais
Quem estiver prestigiando a live, 
poderá ter descontos exclusivos 
para realizar reserva no momento 
do evento.



Relações Públicas
Convidar influencers segmentados de luxo 

para participarem dessa ação.
Através de parceria com marcas, 

enviaremos KITS com convite para a LIVE 
do Hotel.



MARCAS
Apoio e captação de marcas para a live.



PERFIL DA AUDIENCIA

25/60 anos
Amantes do Hotel e de 
experiências 
Fãs do artista
Público em quarentena
Curiosos
Expectativa:
500.000 mil acessos

Aproximadamente
2 horas de novidades 
e atração

DURAÇÃO

EXIBIÇÃO

Youtube oficial do Hotel
e redes sociais do hotel.

CAPTAÇÃO

Equipe reduzida de
audiovisual atendendo
as recomendações da
OMS e Ministério da
Saúde

DADOS 
TÉCNICOS



O FASANO







TIPOS DE PATROCINIO

COTA DE PATROCINIO OURO PRATA BRONZE

Aplicação do logo do patrocinador na 
divulgação do evento através do site, rede 
social e e-mail marketing

x x x

Aplicação da Logo do patrocinador na 
Cenografia do evento (fundo de palco, LED do 
Show e de interação online)

x x x

Logo na capa do vídeo do youtube na hora da 
transmissão x x
Projeção Mapeada com logo do patrocinador x
Sorteios e interações durante a LIVE x
Propaganda do Patrocinador durante a live
com 3 vídeos de 30s cada. x
Item de brinde do patrocinador para ser 
enviado para principais influencers do Brasil 
(brinde a ser fornecido pela empresa)

x x x

Total do patrocínio R$ 200.000,00 R$ 100.000,00 R$ 50.000,00

Observação: Na emissão da nota fiscal será emitida adicionando 18,5% de impostos.
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