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O Centro de Eventos  

Ribeirão Shopping  

sediará no dia 08 de  

outubro de 2020, o  

Business Day Edição  

Especial Economia.

Especialistas de  

diversas áreas  

debaterão sobre  

economia, política e  

sociedade. É um dia  

de debates sobre o  

cenário atual e

futuro  para o país e 

a cidade  de 

Ribeirão Preto.

08 DE OUTUBRO 2020
CENTRO DE EVENTOS RIBEIRÃO SHOPPING

/onde



/público

O evento abrange  

diversos públicos.  

De estudantes até  

grandes 

empresários.  

Ou seja, o Business  

Day Edição

Especial  Economia 

é voltado a  todos 

que se  interessam 

pelo o que  

acontece na cidade 

e no país.
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/oevento

Serão 3 debates com  

início as 13h e média  

de 90 minutos de  

duração.

A palestra especial  

tem início às 20h.
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/atrativo

Para tornar o evento  

mais dinâmico e  

atrativo, o Business 

Day Edição Especial  

Economia contará 

com uma palestra 

muito especial com 

nome expressivo no 

contexto do evento.
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Filósofo, escritor, com mestrado e 

doutorado em educação e professor 

titular da PUC-SP, com docência e 

pesquisa na pós-graduação em 

Educação. É professor-convidado da 

Fundação Dom Cabral. Foi Secretário 

Municipal de Educação de São Paulo 

(1991 - 1992), tendo sido antes 

Assessor Especial e Chefe de 

Gabinete do prof. Paulo Freire. 

Comentarista da Rádio CBN nos 

programas Academia CBN e Escola 

da Vida. Possui mais de 30 livros 

publicados.

MÁRIO SERGIO 

CORTELLA



MÍLTON

JUNG

Jornalista, radialista e palestrante 

brasileiro.

Jung é âncora do Jornal da CBN, 

autor dos livros “Comunicar para 

Liderar” e “Jornalismo de Rádio” e, 

há mais de 15 anos, faz palestras 

sobre comunicação, 

desenvolvimento profissional e 

liderança em todo o país.

Milton já recebeu os prêmios 

“Comunique-se 2014” de melhor 

âncora de rádio do Brasil e 

prêmio especial do júri APCA 

2014 na categoria rádio.



/como
participar?

Para participar do  

Empreendedor

Business  Day | 

Edição Especial  

Economia, 

estamos  

disponibilizando 

três  cotas.
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/cota1

10 chamadas na EPTV

150 inserções na CBN  

150 inserções na Jovem Pan    

Vídeo de 15” antes de cada debate

Circuito Interno do Ribeirão Shopping

Espaço lounge no Foyer

50 convites

EXPOSIÇÃO DA MARCA

INVESTIMENTO:

R$ 60.000,00APRESENTADOR

  



/cota2

150 inserções na CBN Ribeirão

150 inserções na Jovem Pan 

Circuito Interno do Ribeirão Shopping  

Vídeo de 10” antes de cada debate

Espaço Lounge no Foyer

12 convites

EXPOSIÇÃO DA MARCA

INVESTIMENTO:

R$ 20.000,00PATROCÍNIO

  



/cota3

Espaço no evento (mesa+cadeira)

04 convites

EXPOSIÇÃO DA MARCA

INVESTIMENTO:

R$ 6.000,00APOIO



/ DIVULGAÇÃO

INTERNA

O RibeirãoShopping possui uma  

circulação média de 5.000 pessoas 

por  dia. Sendo assim, para 

impactarmos  maior número possível, 

utilizaremos  os meios de divulgação 

disponíveis  para o CERBS.

• VideoWall

• Porta Centro de Eventos

• Redes sociais do Ribeirão Shopping

• Vídeo Circuito
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/ organizador

A Virazóm com mais de 15 anos 

de  experiência em eventos, possui  

inúmeras realizações corporativas  

como convenções, feiras, 

workshops,  exposições e 

confraternizações em  todas as 

regiões do Brasil, atendendo  

grandes empresas como Nestlé, 

Banco  do Brasil, Natura, Pearson, 

Multiplan,  entre muitas outras.



/ organizador

A Oceano Azul foi criada em 2014 pelo 

Grupo EPTV buscando trazer para o 

mercado de eventos a qualidade e o 

profissionalismo já conhecidos, 

propondo aos nossos parceiros a 

melhor forma de comunicação 

interativa com o público através de 

ativação de suas marcas em eventos e 

usando a força dos nossos veículos de 

comunicação.

CONECTAMOS MARCAS COM 

PESSOAS.



/ participe

O Business Day 

Edição Especial 

Economia , é o  

evento ideal para você  

mostrar a sua marca.

Escolha a sua cota de  

participação e entre

em  contato.

BUSINESS
DAY

EDIÇÃO ESPECIAL

ECONOMIA



•Os patrocinadores atuais têm prioridade de renovação deste projeto até as 16h (horário de Brasília) do dia 31/jan/2020.

•Prazo de comercialização desse projeto: até às 16h (horário de Brasília) do dia 30/ago/2020.

•A realização desse evento está condicionada à comercialização de venda de cotas.

•A produção dos VTs é de responsabilidade da OA Eventos. A organização poderá veicular comerciais de apoio sem a aplicação de 

marca dos patrocinadores. 

•Esse material será produzido pela O.A. para utilização privada e é proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou 

processo, especialmente por sistemas gráficos, microfílmicos, reprográficos, fonográficos e videográficos, bem como qualquer 

alteração/edição em seu conteúdo. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. Proibido 

o uso não autorizado sob pena de responsabilização dos infratores.

•Uso da marca do evento deve ser submetido à avaliação e autorização da OA Eventos.

•O evento é uma iniciativa OA Eventos e Virazóm Eventos.

•A OA Eventos se reserva o direito de alterar itens relacionados a propriedades de arena, data e/ou local, adequando-os às 

necessidades do evento.

•A OA Eventos poderá comercializar Cotas de Arena e/ou Apoio não conflitantes com os patrocinadores do projeto.

•Para confecção de materiais, o patrocinador deverá enviar sua logomarca com fundo transparente em arquivo extensão .ai, .eps, ou 

.cdr, com no mínimo 300 dpi, para a O.A. (izadora.prates@oaeventos.com.br), até às 16h (horário de Brasília) do dia 02/mar/2020, com 

manual de aplicação. A inclusão da logomarca do cliente fica condicionada à data da comercialização do projeto, em virtude do prazo 

de fechamento para impressão.

•Valor pago à OA Eventos até: 10/set/2020.

•Outras ações promocionais poderão ser realizadas mediante consulta e aprovação da OA Eventos. Os custos dessas ações são por 

conta dos patrocinadores. Não será de responsabilidade da OA Eventos a colocação e retirada de materiais extra promocionais, 

que não sejam do evento, conforme plano comercial acordado.

•Pós-venda: o cliente receberá um relatório após o final da veiculação, a ser desenvolvido pelo OA Eventos.

•Consulte sempre seu Atendimento Comercial.

/observações
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VIRAZÓM: Av. Caramuru, 1720 | Jd República | Rib. Preto SP | Tel.: 16 3623-7111  

OCEANO AZUL: Rua Javari, 3.099, Sl 02 | Ipiranga | Rib. Preto SP | Tel.: 16 3601-3403


