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                  A apresentação aborda como personagem principal a história do duende salvando o natal e resgatando os 

valores do natal. A peça é conduzida através de uma linha circense, onde todos os atores são artistas circenses, 
realizando números de acrobacias, malabarismo, equilibrismos, tecido acrobático, monociclo entre outros. 

 

O Espetáculo O Espetáculo 



Nossa  Proposta   Nossa  Proposta 
                 Propomos uma ação com muitos números circenses e muitos efeitos de iluminação de última geração, tudo 
isso sobre uma Carreta- Palco com 22 metros de comprimento e 6 metros de altura com dois níveis de palco, sendo um 
com 1,5 metros e outro com 4 metros de altura, com equipamento de som para atender até 2000 pessoas, e para melhor 
acomodação do público disponibilizamos  banquetas. 



/ 

Abertura Abertura 

Será realizada uma abertura descontraída através de palhaços e números cômicos para animar a plateia e 
orientando sobre as medidas de segurança para o espetáculo. Um representante da empresa patrocinadora poderá 

subir no palco para dar as boas vindas ao público e passar alguma mensagem da empresa. A apresentação do 
espetáculo terá início sempre às 20h. 

 

                        Após a saída dos atores e o representante da empresa, pode  
                     ser exibido um vídeo institucional da empresa. 



 

 

 

                 Após a apresentação o Papai Noel e suas ajudantes, vão para um stand montado 
                  com um backdrop do patrocinador e do projeto para sessão de fotos com o público.  

 
 
 

Sessão de Fotos e  Vídeo Clipe 

Após o projeto é entregue ao patrocinador um vídeo clip com os 
 melhores  momentos do projeto e depoimentos do público. 

 
 



 
 

A divulgação do projeto “Era uma Vez o Natal” será realizada através da internet, redes 
sociais, WhatsApp, panfletagem e escolas.  

Divulgação 

REDES SOCIAIS 
Será comprada mídia nas 
redes sociais do projeto 
(Instagram e Facebook) 

direcionada a cada cidade 
escolhida do projeto no 
período de 30 dias de 

antecedência  do evento. 

INTERNET 
Será realizado um trabalho  
de assessoria de imprensa, 

divulgando em blogs e  
sites de notícias.  

ASSESSORIA DE IMPRENSA 
Buscaremos parcerias com TVs, 

Jornais, Rádios e meios de 
comunicação locais para dar ampla 

visibilidade ao projeto 

Divulgação 

LINK WHATSAPP 
Um link de um vídeo de 

30 segundos para 
Ser divulgado no  

WhatsApp em toda  
a cidade. 

PANFLETAGEM 
Será realizado panfletagem 
pelos atores divulgando a 

apresentação nas principais 
ruas comerciais da cidade. 

ESCOLAS 
Será realizado panfletagem e mini 
apresentações dentro de escolas 

estaduais ou municipais 
para divulgação da apresentação. 

NAMING  RIGHTS 
A Marca do Patrocinador 

estará junto com a  
Logo do Projeto. 

ADESIVO COM MARCA 
Exibição da Marca 
do Patrocinador em  

adesivagem do 
caminhão. 



Na recepção do público será distribuída uma cartilha de 8 páginas personalizada 
da empresa patrocinadora com brincadeiras de caça palavras, desenhos para 

colorir e Jogos dos sete erros com temas natalinos. 

 

Revistinha Revistinha 


