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NATAL 
ILUMINADO
DEZEMBRO

APRESENTAÇÃO
Final de ano é tempo de celebrar, comemorar e renovar as esperanças, 
e de desejar um Novo Ano melhor para todos. É tempo também de 
confraternizar, através da magia do Natal, das músicas, da decoração 
nas ruas e nas casas, da troca de presentes, das reuniões entre amigos e 
famílias, e de todas as boas lembranças que o Natal traz.

A Rede Tribuna vai continuar levando a alegria do Natal até os capixabas, 
através do projeto Natal Iluminado, criado em 2014. Serão duas atrações: 
Concerto Natal Iluminado e Caravana Natal Iluminado.





CONCERTO NATAL ILUMINADO
Será realizado em frente do Palácio Anchieta, no Centro 
de Vitória. Um coral de muitas vozes e alguns dos 
principais solistas do Estado, interpretarão músicas 
clássicas repaginadas, com arranjos modernos e 
arrojados. Se juntarão a eles os destaques dos projetos 
sociais das empresas parceiras, em apresentações 
especialmente ensaiadas para encantar os convidados 
e o público, que vem de vários lugares para apreciar as 
atrações, numa noite mágica, com toda a estrutura e 
cuidados necessários a um grande evento.

CARAVANA NATAL ILUMINADO
Carros de passeio se juntam a minitrios elétricos 
devidamente iluminados e identificados com a 
comunicação visual da ação, para um desfile pelas 
ruas da cidade, passando pelas orlas das praias e 
principais bairros e avenidas, levando alegria através 
da música. Papai Noel, Mamãe Noel e Duendes levarão 
alegria e mensagens de Boas Novas, sempre citando os 
patrocinadores da ação, juntamente com a Rede Tribuna.





OPORTUNIDADE DE PATROCÍNIO

NATAL ILUMINADO
APLICAÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR EM:

• 50 inserções na TV Tribuna/SBT

• 01 anúncio de 01 página no jornal A Tribuna

• 05 anúncios de 75cm/col no jornal A Tribuna

• 50 inserções na Legal FM

• 50 inserções na Tribuna FM Vitória

• 50 inserções na Tribuna FM Cachoeiro

• 10 diárias de Bilboard Slim no Tribuna Online

• 02 posts no Instagram do Tribuna Online

• 02 posts no Facebook do Tribuna Online

• Citação do patrocinador

CARAVANA NATAL ILUMINADO
APLICAÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR EM:

• 30 inserções na TV Tribuna/SBT

• 01 anúncio de 01 página no jornal A Tribuna

• 02 anúncios de 90cm/col no jornal A Tribuna

• 30 inserções na Legal FM

• 30 inserções na Tribuna FM Vitória

• 10 diárias de Bilboard Slim no Tribuna Online

• 02 posts no Instagram do Tribuna Online

• 02 posts no Facebook do Tribuna Online

• 02 minitrios

• Citação do patrocinador

NÚMERO DE COTAS:
04 (quatro)

VALOR DA COTA:
R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais)
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