PARCERIAS CALENDÁRIO 2019

Caro (s) pretendente à parceria do 12º Festival Luz do Ventre de Danças
Orientais, Ocidentais e Artes que será realizado na Associação Miyagi do
Brasil, rua Fagundes nº 152, próximo à estação São Joaquim do Metrô,
em São Paulo, bairro Liberdade.
Lembramos que este regulamento poderá sofrer pequenas modificações
até um mês antes do evento, para ajustes ou correções. Até lá, baixe a
última versão para ver as alterações.
01) SOBRE AS PARCERIAS
A parceria Gold Light para o calendário Luz do Ventre será reservada
para parceiros especiais que queiram se divulgar através do evento em
vários segmentos e obter seu logo na parte da frente do calendário que é
colorida. Preparamos pacotes especiais para auxiliar os participantes de
acordo com a procura e negociações realizadas em eventos anteriores.
A parceria Silver Light possui valores menores e o logo aparecerá na
parte traseira do calendário na preta e branca.
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a) Os parceiros Gold Light e Silver Light terão direito ao logo no
calendário físico e virtual do evento que será divulgado em
eventos e mídias sociais.
b) Todos os parceiros Gold Light terão uma apresentação conjunta
com todos os parceiros e uma divulgação no evento de seu
trabalho no microfone para o público.
c) Em caso de apresentação solo ou grupo, esta poderá ser
realizada no Gala Temático de abertura ou de encerramento ou
mostra livre ou mostra avaliativa ou em concurso.
d) As parcerias grupos deverão observar o número de integrantes e
estão discriminadas da seguinte forma: G5 (cinco participantes),
G7 (Sete participantes) e assim por diante. G significa grupo e o
número ao lado representa o número de participantes.
02) PARCERIAS GOLD LIGHT
É a antiga parceria Top, porém foi desmembrada em vários seguimentos
de acordo com a procura e negociações realizadas em eventos anteriores
para auxiliar participantes que queiram participar do calendário físico e
virtual Luz do Ventre e que queiram uma divulgação intensificada.
a) Parceria 1 Gold Light CSMCEG7 - De 500,00 por 420,00
(Calendário parte frente colorida + Solo + Mostra Conjunta Parceiros + Estande +
Grupo 7 integrantes com a apoiadora se quiser)

b) Parceria 2 Gold Light CSMCEG5 - De 450,00 por 390,00
(Calendário parte frente colorida + Solo + Mostra Conjunta Parceiros + Estande
+ Grupo 5 integrantes com a apoiadora se quiser)
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c) Parceria 3 Gold Light CSMCE - De 450,00 por 380,00
(Calendário parte frente colorida + Solo + Mostra Conjunta Parceiros + Estande)

d) Parceria 4 Gold Light CMCED - De 500,00 por 420,00
(Calendário parte frente colorida + Mostra Conjunta Parceiros + Estande +
Desfile)
Obs.: O expositor poderá se utilizar de uma bailarina para representar seu
estande na mostra conjunta com parceiros e de algumas bailarinas ou bailarinos
para um desfile com 4 minutos com o número de 7 manequins ou dançarinas
(os).

e) Parceria 5 Gold Light CMCSS- De 400,00 por 350,00
(Calendário parte frente colorida + Mostra Conjunta Parceiros + Solo + Solo)

f)

Parceria 6 Gold Light CMCS - De 350,00 por 300,00
(Calendário parte frente colorida + Mostra Conjunta Parceiros + Solo + Solo)

03) PARCERIAS SILVER LIGHT
É a antiga parceria parcial, porém foi desmembrada em dois seguimentos
de acordo com a procura e negociações realizadas em eventos anteriores
para auxiliar participantes que queiram participar do calendário físico e
virtual Luz do Ventre e que queiram uma divulgação intensificada.
a) Parceria 1 Silver Light CSMC - De 300,00 por 250,00
(Calendário parte de trás preto e branco + Solo + Mostra Conjunta Parceiros)

b) Parceria 2 Silver Light CMCE - De 350,00 por 280,00
(Calendário parte de trás preto e branco + Mostra Conjunta Parceiros + Estande)
Obs.: O expositor poderá se utilizar de uma bailarina para representar seu
estande na mostra conjunta de parceiros.
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04) RECOMENDAÇÕES
Os regulamentos e ou guia de orientações didáticas deverá (ão) ser lido
(s) e esclarecido (s) a todos os participantes antes do envio das
inscrições e pagamento.
A (s) inscrição (ões) deverá (ão) ser enviadas somente através do e-mail,
bem como a música ou outras gravações e documentos. E-mail
luzdoventrefestival@gmail.com,

05) PAGAMENTO E INSCRIÇÃO
a) Sistema PagSeguro à vista ou parcelado: efetuar na loja do
evento www.luzdoventre.loja2.com.br
b)

Depósito Bancário: Conta poupança: 5544-1 variação 51,
agência 1544-X, Banco do Brasil em Nome de Jane M.F. Peres.
CPF 00948.7348-84. CONTA POUPANÇA

c) Caso tenha efetuado o pagamento através da loja, será emitido
automaticamente o comprovante e enviado por e-mail. No entanto,
o expositor deverá preencher a ficha de inscrição no site, enviar
por e-mail o logo e o texto. Caso tenha feito à opção bancária, tire
uma foto do comprovante e envie imediatamente por e-mail,
juntamente com o logo e o texto sobre o estande.

06) CONTATO E ENVIO DAS INSCRIÇÕES
Site Oficial: www.luzdoventre.com.br
Site Alternativo: https://sites.google.com/site/luzdoventre
Blog: http:// www.luzdoventre.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/luzdoventre
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Agradecemos imensamente o seu interesse pelo Festival Luz do Ventre e
desejamos que você tenha uma excelente participação repleta de alegria
e sucesso!
Naiahh, Nicoli Najmahh e Equipe
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