
MINAS PAREDÕES

http://www.minasparedoes.com/
https://www.youtube.com/Proconoarte
https://www.facebook.com/MinasParedoes


→ Iniciamos no ano de 2010, mas em 2015 com
uma nova estratégia e especialização, a equipe
Minas Paredões da inicio a um novo conceito de
cobertura, filmagens e divulgações de eventos de
som automotivo e rebaixados. Comandada por
Hugo Abreu.

Apresentaçao:



Como trabalhamos:

→ A equipe Minas Paredões auxilia totalmente o evento na divulgação

(produção de vídeos chamadas e postagens diárias nas mídias sociais ),

cobertura fotográfica ( as fotos são postadas no dia seguinte ao dia do

evento no site www.minasparedoes.com)

e o videoclipe exclusivo do evento (postado no canal

www.youtube.com/c/MinasParedoesoficial).



O nosso público:
→ Facebook com mais de 15 mil curtidas e com alcance semanal de 

50 mil pessoas.

→ Youtube possui mais de 17 mil inscrições com uma média de 350 

mil visualizações por mês.

→ No site www.minasparedoes.com com uma média de 200 visitas 

diárias.

http://www.minasparedoes.com/


Benefícios para patrocinadores:
→ Possuímos uma média de alcance mensal de 550 mil pessoas, 

somando as três redes sociais. Além disso, esse número está  

crescendo a cada dia, com o ganho de novos inscritos e novas 

curtidas diárias.

→ Fazemos a divulgação do nossos patrocinadores nos principais 

eventos de som automotivo e rebaixado do país.

→ Feedback sobre resultados e brindes exclusivos.



Níveis de patrocínio:

Gold Prime Silver Platino Standard

1 Mês

R$ 40,00.
1 Mês

R$ 100,00

1 Mês

R$ 130,00

1 Mês

R$ 180,00

1 Mês

R$ 70,00

3 Meses

R$ 105,00.

3 Meses

R$ 260,00

3 Meses

R$ 360,00

3 Meses

R$ 520,00

3 Meses

R$ 180,00

6 Meses

R$ 210,00.

6 Meses

R$ 520,00

6 Meses

R$ 720,00

6 Meses

R$ 1000,00

6 Meses

R$ 390,00



Onde aparece o seu patrocínio:



Onde aparece o seu patrocínio no site:



Eventos participados:



Onde aparece o seu patrocínio:



Contato:

Hugo Abreu- 031 9 96070168

www.minasparedoes.com

hugo23abreu@gmail.com

http://www.minasparedoes.com/

