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Uma manifestação contagiante de sonho e fantasia. 
Nenhuma outra festa brasileira tem o poder de expressar 

o seu povo, a sua alegria e a sua cultura.

Desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro se tornou 
mundialmente famoso como um show único e 

magnífico, de nível internacional, que tem feito da 
cidade do Rio de Janeiro, uma das principais capitais de 

eventos do mundo.

As Escolas de Samba desfilam magníficas e 
deslumbrantes durante 4 noites de competição e 01 

noite com as campeãs vencedoras do carnaval carioca.

MAIOR ESPETÁCULO
DA TERRA



• Em 2019, o Carnaval do Rio movimentou cerca 
de R$ 3,78 bilhões.

• 1,62 milhões de turistas na cidade durante o 
evento.

• 7 milhões de foliões participaram das 
festividades nas ruas.

• Evento transmitido para mais de 100 países, 
com mais de24 horas de transmissão ao vivo.

• 670 mil assistem aos ensaios pré-
carnavalescos (dezembro fevereiro).

• 500 mil pessoas participam dos desfiles.

• Gera 5 vezes mais interações mundiais do que 
o Oscar Facebook, com mais de 125 milhões 
de posts.

DESFILE DAS 
ESCOLAS DE SAMBA E O QUE 
ELE MOVIMENTA



POR QUE LEVAR SEU 
CONVIDADO PARA O CAMAROTE?
O espetáculo acontece em 5 noites e dura 8 horas a cada dia. Uma oportunidade 
ímpar de estreitar relacionamento com seu público, de uma forma leve e com 
experiências únicas e inesquecíveis.

Nossas equipes atendem de forma exclusiva e personalizada, seguindo os padrões 
internacionais de um hospitality e com profissionais poliglotas.

Construímos a 4 mãos outras oportunidades para convidados que não conhecem o 
Rio de Janeiro e desejam conhecer neste período, os encantos da cidade antes dos 
desfiles.



Melhor localização 
do Sambódromo
Área central da Avenida, em frente ao cabine dos 
jurados.

LOCALIZAÇÃO
SETOR 

5 



CAMAROTE CORPORATIVO 
ESPAÇO DE PRESTÍGIO, INSPIRAÇÃO, 

CONEXÃO E PAIXÃO 

FRISA LOUNGE TÉRREO LOUNGE 1º ANDAR ESPAÇO PRIVATIVO
Espaço externo, junto à pista dos 

desfiles.
Espaço de animação e serviços. 

Interligação com a frisa.
Lounge principal com visão 

privilegiada dos desfiles.
1 espaço para 20 pessoas
1 Espaço para até 60 pessoas

Espaço projetado com classe e sofisticação, totalmente climatizado e com 
banheiros privativos. 940 m2 de luxo para apenas 350 convidados por dia. 

Único camarote em toda a Avenida a proporcionar este conforto. 



ALTA GASTRONOMIA

Cozinha gourmet, moderna e criativa, os chefs 
combinam produtos originais e exóticos para 
transformarem suas refeições em uma festa 

degustativa. Único e surpreendente pela magia de 
um conjunto perfeitamente orquestrado.

SERVIÇO DE QUALIDADEBEBIDAS PREMIUM

Todos os nossos clientes são valorizados e servidos 
ao mais alto nível. Fazemos tudo para exceder sua 

expectativa.

Bebidas de qualidade extraordinária para completar 
a gastronomia excepcional.

CAMAROTE CORPORATIVO 
ESPAÇO DE PRESTÍGIO, INSPIRAÇÃO, 

CONEXÃO E PAIXÃO 



Camarote de maior área por pessoa da 
Passarela dos Desfiles. 

Especialmente decorado para o seu 
convidado curtir o evento de forma 

descontraída e ao mesmo tempo 
sofisticada. 

BARES AMPLOS E 
BUFFETS

Bartenders All Night servindo 
bebidas para todos os estilos

MÍDIA CENTER

Estúdio de TV diretamente do 
lounge para coberturas 

exclusivas ao vivo.

BEAUTY CENTER
Na intimidade do camarote os 

renomados cabelereiros 
adaptam as últimas tendências 

as suas necessidades.

BARBER SHOP

Experimente a barbearia 
exclusiva com técnicas 

tradicionais.

REFLEXOLOGIA

Desfrute de uma massagem 
verdadeiramente terapêutica em 

um ambiente deslumbrante.

SPA
Massagens, cuidados e rituais 

especialmente elaboradas para 
proporcionar uma experiência única.

CAMAROTE CORPORATIVO 
ESPAÇO DE PRESTÍGIO, 
INSPIRAÇÃO, CONEXÃO 
E PAIXÃO 



GINGA TROPICAL
da cultura popular brasileira em todos os 

intervalos dos desfiles. 

Show



Data Desfile Investimento Ações Especiais Capacidade máxima 
prevista

Sexta 21/02 Grupo de Acesso Para patrocinadores da 
Ação Social

Ação Social 350 pax

Sábado 22/02 Grupo de Acesso R$ 1.500,00 Endomarketing 350 pax

Domingo 23/02 Grupo Especial R$ 3.790,00 Marketing de 
relacionamento e 
networking

350 pax

Segunda 24/02 Grupo Especial R$ 3.790,00 Marketing de 
relacionamento e 
networking

350 pax

Sábado 29/02 Campeãs R$ 3.790,00 Marketing de 
relacionamento e 
networking

350 pax

INGRESSOS ACESSO CAMAROTE



QUER SER UM PATROCINADOR 
DO CARNAVAL CARIOCA?

A Incentivo Brasil e Grupo HEL propiciam a sua empresa exclusivas oportunidades para se 
relacionar com seu público alvo.

Confira as possibilidades com a gente e fidelize seu cliente ! 



Painel LED monumental outdoor 
de 180m2 em Full Color 
Contrapartida:

• Visibilidade para mais de 500.000 pessoas;
• Localização privilegiada na parte externa do Camarote;
• 6.000 inserções de 15” por dia;

Veiculação Investimento Observações

21/02/2020 A O 1/03/2020 R$ 89.700,00 x6.000 inserções 

MINHA MARCA EM DESTAQUE - 10 COTAS



Contrapartida:

• Mais de 350 convidados impactados por dia
• Produção de mais de 1.400 pulseiras, uma de cada cor por dia
• Aplicação da Logomarca nos  2 painéis internos de Led e no de lona de boas vindas com 

todas as empresas patrocinadoras.

Aplique sua marca nesta peça, as pessoas normalmente também levam de lembrança do 
carnaval para casa e sua marca será bem lembrada sempre.

PULSEIRAS DOS CONVIDADOS
DO CAMAROTE – 1 COTA

Investimento: R$ 5.000,00



Data Desfile Investimento Ações Especiais
Sábado 22/02, 
Domingo 23/02,
Segunda 24/02 e  
Sábado 29/02v

Grupo de Acesso, 
Grupo Especial e 
Campeãs

R$ 5.000,00 Endomarketing, Marketing de Relacionamento e 
networking

*brindes produzidos pela empresa

Contrapartida:

• 1 Recepcionista Uniformizada com a sua marca
• Distribuição de brindes*
• 2 dias de ação com brindes diferentes
• Possibilidade de distribuir brindes para o dia da ação social que será realizado na 

sexta- feira, antes dos desfilies das especiais e sem custo para o cliente, apenas a 
produção dos brindes.

Na entrada em uma sacola, seu convidado será impactado com um gift exclusivo para seu 
divertimento, possibilitando interatividade com a marca.

SAMPLING NO 
CREDENCIAMENTO – 5 COTAS



Data Desfile Investimento Capacidade máxima prevista

Sábado 22/02, 
Domingo 23/02, 
Segunda 24/02 e  
Sábado 29/02

Grupo de 
Acesso, especial 
e Campeãs

R$ 4.790,00 por pessoa 1 Espaço que comporta de 40 a 60  convidados por 
noite.

Possuímos 1 espaço no camarote para sua marca receber com exclusividade seus convidados. 
Tudo isto com serviço exclusivo de catering em um ambiente decorado com sua marca.

Contrapartida:

• Espaço Decorado com balcão
• Backdrop com sua marca no formato 2m x 2m
• Catering exclusivo para os convidados
• Bar privativo
• Segurança
• Shows no intervalo
• Aplicação da Logomarca nos  2 painéis internos de Led e no de lona de boas vindas com 

todas empresas patrocinadoras.

INGRESSO PARA 
ESPAÇO PRIVATIVO 



Data Desfile Investimento Ações Especiais

Sábado 22/02, 
Domingo 23/02, 
Segunda 24/02 e  
Sábado 29/02

Grupo de Acesso, especial e 
Campeãs

R$ 18.000,00 Marketing de relacionamento e
networking                                                                                                                   

ANÚNCIO MÍDIA TV SAMSUNG 
INTERNO – 8 COTAS

Sua marca será apresentada neste mídia exclusiva para 350 convidados 
por dia em local de grande visibilidade.



Esta forma de ativar sua marca é impactante, as pessoas conhecem sua marca antes quando a 
recebem, podem customiza-la no camarote e desfilam pelo espaço o tempo todo.

Contrapartida:

• 1.600 camisetas produzidas
• Aplicação da marca com destaque na Camiseta

Data Desfile Investimento

Sábado 22/02, 
Domingo 23/02,
Segunda 24/02 e  
Sábado 29/02

Grupo de Acesso, especial e 
Campeãs

R$ 45.000,00

CAMISETA DOS CONVIDADOS – 1 COTA



VANS PLOTADAS DO SHUTTLE DO CAMAROTE – 1 Cota

Sua Marca aplicada nos carros que levarão os convidados para a Sapucaí, darão um destaque 
enorme e será apreciada não só pelos convidados , como para os cariocas nas ruas.

Contrapartida:
• Plotagem total em 10 vans;
• Legalização junto a prefeitura
• Custo de mudança de documento junto ao detran incluso
• Autorização do SMTR

Veiculação Investimento

22/02/2020, 23/02 e 29/02 R$ 40.000,00 



COLUNAS ENVELOPADAS DO CAMAROTE – 3 Cotas

Esta ativação é uma forma econômica, contudo, com grande visibilidade para sua marca.

• Marca aplicada nas colunas disponíveis dos Camarotes

Investimento: R$ 15.000,00



REVISTA DESTINO RIO 
Capa INCENTIVO BRASIL especial carnaval

Benefícios:

• Periodicidade: Trimestral;
• Tiragem: 1O mil;
• Lombada: quadrada;
• Página 21,5 cm X 28,5 cm.

Investimento: R$ 29.750,00 



(21) 2240-1981 | (11) 3571-5113
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