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Carpenters Superstar inicia o seu Tour 2019 percorrendo 
algumas das principais capitais que abrangem regiões do 
Nordeste ao Sul do País. 

Os espetáculos serão apresentados sempre nos mais 
conceituados teatros e casas de shows de cada cidade.

Datas confirmadas:

23/05  - Rio de Janeiro/RJ – Teatro Bradesco
 

30/05  - Recife/PE – Teatro RioMar

31/05  - Fortaleza/CE – Teatro RioMar

19/06  - Porto Alegre/RS – Teatro do Bourbon Country

26/07  - Belo Horizonte/MG – Centro Cultural Minas Tenis Clube

12/09  - São Paulo/SP – Teatro Bradesco 



Com um know-how de 20 anos atuando nos diversos seguimentos do show bussines nacional e 
interncional, a AbR Produções é responsável hoje pelos principais “espetáculos tributo” que fazem 
sucesso em todo País: “Beatles Abbey Road”, “Elvis The Concert”, “Elton John - Rocket Man” são 
alguns dos quais foram produzidos e apresentados nos últimos anos nos maiores teatros e casas de shows 
das principais cidades brasileiras, sempre com sucesso de público e crítica.

Reconhecida pelo alto nível de suas produções, a AbR assume agora a responsabilidade de levar o 
espetáculo “Carpenters Superstar” para os grandes palcos do País
.

AbR Produções
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Capa da revista: Condomínio Barra Bonita / RJ
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Teatro do Bourbon Country: um espetáculo à parte

O empreendimento é a maior operação de teatro voltado para a cultura já 
realizada num shopping center no Rio Grande do Sul e segue o padrão dos 
grandes teatros do mundo.

Teatros
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O Teatro do Bourbon Country foi inaugurado em 5 de junho de 2007 com uma apresentação especial com 
artistas gaúchos. 

O teatro é resultado de uma parceria entre a Cia Zaffari e a Opus Promoções. Maior espaço cultural dentro 
de um shopping center no Rio Grande do Sul, o Teatro do Bourbon Country segue os moldes das grandes 
casas de espetáculo do exterior.

 O espaço é versátil e pode abrigar grandes montagens teatrais e musicais. Além disso é uma excelente 
opção para realização de eventos corporativos como: desfiles de moda com passarela, jantares na pista, 
casamentos, formaturas, convenções, conferências e grandes encontros sociais e corporativos.

 O ambiente, as acomodações, o serviço e os recursos técnicos estão dentro dos mais altos padrões. Ao 
todo são 4.100 m² e 1.144 lugares distribuídos em quatro andares. Está instalado dentro do Bourbon 
Shopping Country, um dos pontos mais freqüentados de Porto Alegre.

 O Teatro do Bourbon Country acumula números expressivos:

 - Mais de 600 espetáculos realizados;
- Público superior a um milhão e 400 mil espectadores.
 

Ao longo dos anos o espaço já foi palco de atrações como: 
Balé Real da Dinamarca, Cócegas, Dolores O'Riordan, Maria Rita, Gotan Project, Turma da Mônica, MPB4 
e Toquinho, Fafá de Belém, Rita Lee, Compañia Antonio Gades, Zucchero, Jorge Ben Jor, Paramore, 
Marisa Monte, Adriana Calcanhoto, The Hives, Whitesnake, Eva Yerbabuena, Disney Live!, Kataklô, 
Stomp, Peter Murphy,  Ivan Lins e Geraldo Flach, Cia de Comédia Os Melhores do Mundo, Vanessa da 
Mata, Bibi canta e conta Piaf, Jorge Drexler, Dianne Reeves, Bruno e Marrone, Buddy Guy, Ana Carolina, 
Cyndi Lauper, Judas Priest, Carla Bruni, Elza Soares, The B-52´s, Seu Jorge, Titãs, Ney Matogrosso, 
Gilberto Gil, Milton Nascimento, Rick Wakeman, Café de Los Maestros, Lulu Santos, Norah Jones, Goran 
Bregovic, De Pernas Pro Ar (com Claudia Raia), A loba de Ray-Ban (com Christiane Torloni), Gloriosa (com 
Marília Pêra), Frejat, Madeleine Peyroux, Deep Purple, Chuck Berry, entre muitos outros sucessos

Porto Alegre/RS
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Com infraestrutura planejada para receber os mais 
variados tipos de espetáculos e eventos, o espaço está 
localizado dentro do Bourbon Shopping São Paulo

Teatros
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Inaugurado em 22 de outubro de 2009, com uma apresentação de Cafe de Los Maestros com participações 
especiais de Gustavo Santaolalla e Marisa Monte, o Teatro Bradesco já foi palco dos mais diversos tipos de 
espetáculos. O projeto contemporâneo que eleva as artes cênicas no Brasil ao patamar mais alto de qualidade, 
recursos técnicos e conforto é resultado de uma parceria entre três grandes empresas:  Banco Bradesco, Grupo 
Záffari e Opus Promoções.

Com capacidade para 1.439 pessoas, uma área total de mais de 7.000m² o Teatro Bradesco é considerado um 
dos maiores do País e o maior espaço teatral dentro de um shopping no Brasil. Situado no interior do Bourbon 
Shopping São Paulo, o empreendimento possui os seguintes setores: Frisas, Balcão Nobre, Plateia e 
Camarote.

 Desenhada pelo escritório Monserrat Arquitetos Associados, uma equipe de arquitetos e engenheiros 
projetistas com experiência em diversas obras desta natureza ao redor do mundo, agregaram ao teatro 
conceitos inovadores de acústica e equipamentos cenográficos. Na entrada, um sofisticado foyer funciona 
como área comum e pode ser usado em eventos paralelos como exposições, vernissages e sessões de 
autógrafos, além de abrigar a bilheteria e o serviço de chapelaria. O espaço é decorado com um grande lustre 
com três pendentes e, aproximadamente, 3.100 elos de vidros encaixados uns aos outros.

 O Teatro Bradesco acumula números expressivos:

 - Mais de 350 espetáculos realizados;
- Público superior a 1 milhão e meio de espectadores.
 

Ao longo dos anos, desde a inauguração, passaram pelo palco do teatro grupos, musicais, peças 
teatrais e artistas como: 
Ensina-me a Viver (com Gloria Menezes), Carla Bruni, Nuvem de Lágrimas, Voca People, Zeca Baleiro, Jekyll & 
Hyde - O Médico e o Monstro, Mamma Mia O Show, Hairspray, As Bruxas de Eastwick, New York, New York - O 
Musical, Circo Nacional da China, Gilberto Gil, Simone, Cisne Negro, Julio Iglesias, Ney Matogrosso, Pernas 
Pro Ar, O Quebra Nozes, Paula Lima, Aladdin – O Musical, Jessye Norman, Bibi Ferreira, Soledad Barrio Y 
Noche Flamenca, Madeleine Peyroux, Alcione, Ana Carolina, Terça Insana, Erasmo Carlos, Sandy, Dionne 
Warwick, Filarmônica Bachiana Sesi, Pilobolus Dance Theatre, Rita Lee, Marcelo Camelo, Disney Live!, Priscilla 
Rainha do Deserto, Lenine, Il Volo, Zucchero, Daniela Mercury, Arnaldo Antunes, Alceu Valença, Rafinha 
Bastos, Os Melhores do Mundo, La Verità, Slava’s Snowshow, Julieta Venegas, Orquesta Buena Vista Social 
Club, Video Games Live, Gal Costa, Richard Clayderman, Moraes Moreira & Davi Moraes, entre muitos outras 
atrações.

São Paulo/SP
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Com infraestrutura diferenciada, o Teatro Bradesco Rio, 
localizado no Shopping VillageMall, sem dúvida é o mais 
moderno e charmoso teatro do Rio de Janeiro.

Teatros
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Inaugurado em 12 de julho de 2013, o Teatro Bradesco Rio é um espaço cultural, planejado para receber em seu 
palco os mais diversos tipos de espetáculos. O espaço é administrado pela Opus Promoções, produtora com 
ampla tradição no meio cultural brasileiro.

 Com capacidade para 1.000 pessoas, o teatro é um dos principais empreendimentos do imponente Shopping 
VillageMall, na Barra da Tijuca. O Teatro Bradesco Rio conta com os seguintes setores: Frisa, Balcão, Camarote 
e Plateias (Alta e Baixa). 

 O espaço é versátil e pode abrigar grandes montagens teatrais e musicais. Além disso é uma excelente opção 
para realização de eventos corporativos como: fóruns, premiações, cerimônias de formatura, congressos, entre 
outros. Frequentemente o teatro também recebe visitas ilustres da classe artística e personalidades, que 
marcam presença não somente nas apresentações e peças em cartaz como também na plateia.

 A sala de espetáculos é composta por elementos diferenciados em toda a sua infraestrutura, desde os 
revestimentos acústicos internos, importados da Espanha, às cadeiras, importadas dos Estados Unidos. Todos 
os materiais utilizados em sua construção foram submetidos a um rígido processo de seleção, para que 
atendessem aos critérios estéticos e acústicos que o local exige, a fim de oferecer à cidade um espaço que se 
alinha com as melhores e mais modernas casas de espetáculos do mundo.

 O Teatro Bradesco Rio acumula números expressivos:

- Mais de 160 espetáculos realizados;
- Público superior a 550 mil espectadores.
 

Ao longo dos anos, desde a inauguração, passaram pelo palco do teatro grupos, musicais, peças teatrais e 
artistas como: Crazy For You (Com Claudia Raia), Orquestra Sinfônica Brasileira, Julieta Venegas, La Verità, 
Mozart Group, Tim Maia - Musical, Rita – O Musical, Zeca Baleiro, Zizi Possi, Slava’s Snow Show, Alceu Valença, 
Gilberto Gil, Paulo Gustavo, Rick Wakeman, A Galinha Pintadinha, Rod Hanna, Omara Portuondo, Leandro 
Hassum, Tom Cavalcante, Ney Matogrosso, Joan Baez, Martinho da Vila, Vortice Dance Company, Stomp, 
Christina Perri, Alice no País das Marvilhas – O Musical, Kiss Me, Kate (Com José Mayer), Milton Nascimento, 
Natal Mágico, Meu Passado Me Condena, Eva Yerbabuena, Zucchero, Joias do Ballet Russo, Ghost, Se Meu 
Apartamento Falasse, entre muitos outros sucessos.  

Rio de Janeiro/RJ

RIO
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O espaço cultural é o segundo teatro aberto no Nordeste 
com admin is t ração  da  Opus  Promoções ,  O 
empreendimento é mais uma parceria com o Grupo 
JCPM.

Teatros
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O Teatro RioMar Recife é um empreendimento cultural, resultado da parceria entre a produtora Opus 
Promoções e o Grupo JCPM. Localizado no RioMar Shopping, o espaço surge como opção de 
entretenimento para os pernambucanos, com conforto e segurança para eventos sociais, corporativos e 
culturais.

O início de operações aconteceu em fevereiro de 2014, com a montagem O Que o Mordomo Viu, com 
Miguel Falabella, Marisa Orth e grande elenco.

 O teatro conta com mais de 2.800 m² e capacidade para 696 espectadores, distribuídos em plateia baixa, 
plateia alta e balcão nobre. A caixa cênica é composta por um palco de 230 m² e é feito com madeira nobre. 
Todo o projeto conta com materiais de alta qualidade e equipamentos de ponta, fazendo com que sistemas 
de iluminação, áudio e estrutura se equiparem aos mais modernos teatros do mundo. A acessibilidade e 
visibilidade também foram cuidadosamente projetadas, sendo previstos lugares para cadeirantes, pessoas 
com dificuldade de locomoção e pessoas obesas.

 O espaço acumula números expressivos:

 - Mais de 100 eventos realizados entre corporativos, sociais e culturais;
- Público superior a 80 mil espectadores.
 

O Teatro RioMar Recife já foi palco de atrações como: O Que o Mordomo Viu, Dracula, Joan Baez, Milton 
Nascimento, John Pizzarelli, Branca de Neve, Gilberto Gil, Simone, Marcos Veras, Backyardigans, Fafá de 
Belém, Ira!, Azul Resplendor (Com Eva Wilma), Mais uma Vez Amor (Com Debora Secco e Marcos Mion), 
Uma Noite com os Bee Gees, Thiago Soares, Eduardo Sterblitch, Zé Lezin e Cinderela, Cazuza – Pro Dia 
Nascer Feliz, God Save The Queen, Rita Lee Mora ao Lado, Abba The History, Orquestra Castro Alves, 
Paulinho Moska, Beije Minha Lápide (Com Marco Nanini), Cássia Eller – O Musical, entre outros muitos 
sucessos.

Recife/PE
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O espaço cultural é o terceiro teatro aberto no Nordeste 
com administração da Opus Promoções.

O Teatro RioMar Fortaleza começou seu funcionamento em dezembro de 2014

Teatros
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com o espetáculo infantil Branca de Neve. Em mais uma parceria entre a Opus Promoções e o Grupo 
JCPM, o empreendimento está localizado dentro do shopping RioMar Fortaleza, um dos mais modernos do 
País. No mesmo ano, em fevereiro de 2014, as empresas já firmaram acordo de sucesso e a produtora 
iniciou a administração do Teatro RioMar Recife.

 Com capacidade superior a 900 pessoas, mais de 4.000 m² de área total, bar, chapelaria e recursos 
técnicos e acústicos que seguem aos mais modernos padrões de qualidade, o Teatro RioMar Fortaleza alia 
conforto, beleza e segurança. Composto por três setores, Plateia Baixa A, Plateia Baixa B, e Plateia Alta, o 
público ainda conta com locais destinados a pessoas com deficiência e poltronas para obesos, além de 
estar apto a receber eventos sociais e corporativos, como congressos, palestras, lançamentos, 
comemorações e formaturas.

 O espaço acumula números expressivos:

 - Mais de 50 eventos realizados;
- Público superior a 55 mil espectadores.
 

O Teatro RioMar Fortaleza já foi palco de atrações como: 
Tom Cavalcante, João Bosco, Stomp, Camisa de Vênus, Piaf! O Show, God Save The Queen, As Noviças 
Rebeldes - o Musical, Disney Live!, Across The Universe, Lobão, Razões Para Ser Bonita (Com Ingrid 
Guimarães), Maria Rita, Salute To Sinatra, Adriana Calcanhoto, Beije Minha Lápide (Com Marco Nanini), 
Guri de Uruguaiana, Natal Mágico, Paulinho da Viola, Ana Carolina, Elza Soares, Uma Noite em Buenos 
Aires, Marcos Lessa, Tirullipa, entre muitas outras atrações.

Fortaleza/CE
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O Centro Cultural Minas Tênis Clube é uma das 
principais referencias em espetáculos teatrais de Belo 
Horizonte.

Teatros
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Em 2013, o Minas Tênis Clube inaugurou o Centro Cultural, aberto a todos os públicos. Integrados numa 
área de 1.556 m² estão espaços dotados de moderna infraestrutura e dedicados a diversas manifestações 
artístico-culturais, como o Teatro, o Centro de Memória, a Galeria de Arte e o Café Cultural, que estão em 
pleno funcionamento.

Localizado a 300 metros do Circuito Cultural da Praça da Liberdade, o Centro Cultural do Minas integra o 
Centro de Facilidades da Unidade I, na Rua da Bahia. 

As áreas culturais funcionam nos 5º e 6º andares do edifício.

5º andar (CF 5)

-  Galeria de Arte = 412 m²
-  Centro de Memória Brenno Renato = 375 m²
-  Café Cultural
-  Gerência de Cultura
-  Espaços a serem inaugurados:
-  2 Salas de Cinema (60 lugares cada) = 112,5 m² cada;
-  2 Salas Multimeios = 112,5 m² cada
-  Biblioteca = 245 m².

6º andar (CF 6)
-  Teatro com 602 lugares, além de dez vagas para cadeirantes. Parte de sua execução foi custeada com         
recursos da Lei Rouanet, aportados pelo Banco Bradesco.

-  Palco e plateia = 1.054 m²
-  Área operacional do Teatro = 1.073 m²
Pisos 8, 9 e 10

720 vagas de estacionamento.

Carpenters Superstar - Tour 2019
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Durante a década de 70, quando bandas de 
rock pesado faziam muito sucesso, Richard e Karen 
produziram uma música suave e bem distinta que os 
lançou num grupo seleto de artistas que mais 
venderam discos em todos os tempos. Estimasse 
que a banda tenha vendido mais de 100 milhões de 
discos em todo o mundo.
 
Eles estiveram no Brasil em 1981 para a divulgação 
do álbum “Made in América” prometendo retornar ao 
Brasil no ano para fazer shows que nunca 
aconteceram.

O Musical 
Pensando em preencher esta lacuna este projeto foi 
idealizado. Um espetáculo que conta com os mais 
competentes músicos e profundos conhecedores da 
obra da dupla, somados a tecnologia e uma 
produção impecável, fazem desta uma experiência 
única. 

O público terá a oportunidade de relembrar todos os 
grandes sucessos da banda como “Close to you”; 
“Superstar”; “Please Mr. Postman, entre vários 
outros. 
Um show emocionante do início ao fim!

A dupla romântica mais amada dos anos 70
O "Carpenters" foi um dos grupos românticos mais 
famosos da década de 70, inicio dos anos 80. A 
banda tinha como base as canções compostas 
pelos irmãos Karen e Richard Carpenter.

Com seu estilo melódico, eles alcançaram por 
diversas vezes o topo das paradas americanas, 
tornando-se um dos maiores representantes do 
pop romântico mundial. O reconhecimento ao 
longo da carreira veio através de 3 grammys 
conquistados pela dupla entre vários discos de 
ouro.

Para presentear os milhares de fãs da dupla, 
“CARPENTERS SUPERSTAR – O MUSICAL” 
promete deixar o público com a impressão de que 
estão literalmente diante de Karen e Richard 
Carpenter.

O espetáculo Carpenters Superstar
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Anna Lú
Karen Carpenter

Mais que uma cantora independente, uma mulher 
independente. Mais que dona de bela voz, uma 
compositora, autora das próprias canções e decisões 
artísticas; experiente, apesar da pouca idade, porém 
com frescor na forma como percebe e faz a crônica – 
superfeminina – de seu tempo. Vestidos que não 
servem mais, guardados para sabe se lá quando; 
romances que não sobrevivem à primeira viagem, 
dores de amor que ficam para trás diante de pequenos 
prazeres cotidianos… Tudo destilado no registro de 
mezzo soprano, com invejável desenvoltura nos 
graves e zero de inclinação a maneirismos 
exibicionistas.

Ainda adolescente, emendou gigs em diversas 
formações conceituadas de São Paulo, até que, em 
2002, surgiu o convite para participar do programa 
Fama, da TV Globo. 

“Foi muito bacana como experiência de vida e de 
afirmação. Eu tinha 19 anos e pude aprender bastante 
em todos os aspectos.
Respiro música desde que nasci. Nunca fiz outra coisa 
na vida” 

Fábio Pessoa
Richard Carpenter

Multi-instrumentista, Pianista, baterista, 
violonista, cantor e maestro arranjador Veia 
artística de uma família de grandes músicos e 
um carisma ímpar. Romântico incorrigível ao 
piano, faz dos acordes a química perfeita entre 
os bemóis e sustenidos da alma.

Quando criança já estudava bateria e piano 8 
horas ao dia até se profissionalizar aos 15 
anos. Aos 24 anos participou do programa O 
Show da virada Rede Globo, acompanhou 
artistas como: Ivete Sangalo, Daniela Mercury, 
Fabio Jr, Sandra de Sá, Jair Rodrigues, Marina 
Elali, Rita Lee, Rádio Taxi, entre outros. 

“Acredito no poder que a música transmite aos 
que se permitem ouvir”.

Interpretes
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Plano de mídia

23/05         - Rio de Janeiro – Teatro Bradesco 

10 maxibus grupo coruja  
http://www.grupocoruja.com/maxibus.php 

 2 backbus grupo coruja 
http://www.grupocoruja.com/backbus.php 

1 anúncio  Página inteira nas revistas de 12 principais 
condomínios de luxo da zona sul do Rio de Janeiro.
 
http://www.grupocoruja.com/revistas.php 

120 inserções 30” radio Antena 1 RJ 

Clube do assinante  jornal O Globo 

 

Campanhas monetizadas redes sociais.

Vídeo institucional na abertura do espetáculo

Backdrop  oficial do espetáculo para fotos 
com o público  no hall de entrada do teatro.

Data da apresentação

- Banner agenda site Teatro RioMar

- Banner agenda site de vendas Uhuu.com 
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Plano de mídia

30/05  - Recife – Teatro RioMar

02 anúncios ½ página  - Jornal Diário do Pernanbuco 

04 anúncios ½ pagina  - Jornal do Comercio 

6 placas de outdoor 
( Locais à definir – Empresa Bandeirantes )  

60 inserções 30” rádio CBN FM  

Elemídia “Edifícios Comerciais 
( Quantidade à definir )  

Mídia específica no shopping RioMar 
( à definir de acordo com disponibilidade)  

Campanhas monetizadas redes sociais.

Vídeo institucional na abertura do espetáculo

Backdrop  oficial do espetáculo para fotos 
com o público  no hall de entrada do teatro.

- Banner agenda site Teatro RioMar

- Banner agenda site de vendas Uhuu.com 
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Plano de mídia

31/05  - Fortaleza – Teatro RioMar

03 anúncios ½ página  - Jornal Diário do Nordeste

04 anúncios ½ pagina  - Jornal O Povo

6 placas de outdoor 
( Locais à definir – Empresa Compasso )  

Elemídia “Edifícios Comerciais 
( Quantidade à definir )  

Mídia específica no shopping RioMar 
( à definir de acordo com disponibilidade)  

Campanhas monetizadas redes sociais.

Vídeo institucional na abertura do espetáculo

Backdrop  oficial do espetáculo para fotos 
com o público  no hall de entrada do teatro.

- 60 inserções 30” radio Tribuna Band News FM  

- 100 inserções 30” radio Atlantico Sul FM

- Banner agenda site Teatro RioMar

- Banner agenda site de vendas Uhuu.com 
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Plano de mídia

19/06  - Porto Alegre – Teatro do Bourbon Country 

- 4 anúncios ½ página Jornal Zero Hora
- Promoção Clube do assinante Zero Hora  

100 inserções 30” radio Itapema FM  

10 placas de outdoor 
( Locais à definir – Empresa Compasso )  

Mídia específica no shopping Bourbon Country
( à definir de acordo com disponibilidade)  

Campanhas monetizadas redes sociais.

Vídeo institucional na abertura do espetáculo

Backdrop  oficial do espetáculo para fotos 
com o público  no hall de entrada do teatro.

- Banner agenda site Teatro do Bourbon Country

- Banner agenda site de vendas Uhuu.com 

02 Frontlights nas proximidades do teatro ( Grupo LZ )
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Plano de mídia

26/07  - Belo Horizonte – Centro Cultural Minas Tenis Clube

02 anúncios ½ página  - O estado de Minas 
  

05 anúncios ½ pagina  - O Tempo 

120 inserções 30” Radio ‘‘Antena 1 BH’’ 

Cartazes em todas as unidade do Minas Tênis Clube 

Banner agenda site Centro Cultura Minas Tênis Clube 

Campanhas monetizadas redes sociais.

Vídeo institucional na abertura do espetáculo

Backdrop  oficial do espetáculo para fotos 
com o público  no hall de entrada do teatro.

- Banner agenda site Teatro MTC

- Banner agenda site de vendas Evemtim.com.br 

Programação revista Minas Tênis Clube 
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Plano de mídia

12/09  - São Paulo – Teatro Bradesco

8 finais de semana com ações de entrega de 
folder impresso nas cancelas do estacionamento 
do Bourbon Shopping.  

120 inserções 30” radio Alpha FM 

120 inserções 30” radio Antena 1  

Cartazes em pontos estratégicos da cidade

Campanhas monetizadas redes sociais.

Vídeo institucional na abertura do espetáculo

Backdrop  oficial do espetáculo para fotos 
com o público  no hall de entrada do teatro.

- Banner agenda site Teatro Bradesco. 

- Banner agenda site de vendas Evemtim.com.br 

Mídia específica no shopping Bourbon Country
( à definir de acordo com disponibilidade)  
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Modelos de Layout

Apresenta:

R. da Bahia, 2244 - Lourdes, Belo Horizonte - MG

Apresenta:

Apresenta:

Carpenters Superstar - Tour 2019

Todas as mídias terão a chancela: 
Bradesco Seguros apresenta:  
Logomarca em destaque em todas as mídias 
visuais. 

 * Todas as peças deverão ser pré-aprovadas 
pela empresa. 
 

Prestação de contas: 
 
Será enviado um relatório de clipping 
comprovando a veiculação 
de todas as mídias em até 30 dias após a 
realização dos espetáculos.  

- 12 publicações em sites dos teatros e venda de ingressos.

- 54 publicações monetizadas em redes sociais.

- Backdrop em shows dos 6 estados brasileiros. 

- 13 ações de marketing com impressos no teatros, 

   shoppings e pontos estratégicos. 

- 6 Exibições de videos institucionais na abertura 

  dos espetáculos.

- 800 Inserções em rádio.

- 12 Outdoors e Frontlights.

- 23 anúncios Jornais e revistas.

- 12 Ônibus com publicidade do espetáculo. 

- Mídia do espetáculo em diversos elevadores em

  Recife e Fortaleza.

Quadro geral de mídia



Considerações nais
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Os números da AbR Produções impressionam: Mais de 2 milhões de espectadores, centenas de shows 
corporativos para as principais empresas do Brasil, Shows de Norte a Sul nas grandes feiras e exposições e 
nos maiores teatros e casas de shows do País!

Carpenters Superstar é sinônimo de sucesso de público e crítica.

Participar de um evento deste porte nos principais teatros do País é uma grande oportunidade para as 
empresas divulgarem e agregarem valor a suas marcas e/ou produtos junto ao público altamente 
qualificado e consumidor.

O Espetáculo é voltado ao público adulto qualificado, na faixa-etária de 30 aos 70 anos das classes AB.

Não fique de fora deste projeto! Investir em cultura é uma grande ferramenta de marketing e promoção.

Veja Alguma empresas que investiram em shows e patrocínios da AbR Produções:

GRUPO CREDICARD | LAND ROVER | BMW | PFIZER DO BRASIL | BANCO ITAÚ

GRUPO SAINT-GOBAIN | CULTURA INGLESA | UNIMED | SAESP | DURATEX | TIGRE/SA | UMBRO

CVC TURISMO | SIEMENS DO BRASIL | METAL LEVE | ROCHE | ULTRAGÁS | ELETRONORTE

Carpenters Superstar - Tour 2019

Valor do investimento: R$ 120.000,00

Investimento

Patrocínio em cota única com objetivo de subsidiar 
parte da mídia oferecida em contrapartida desta proposta.



 

Tel: 11 2609-2605
       11 94775-5088

carlos@abrproducoes.com.br

Rua Pelotas, 42- Sl. 04 - Vila Mariana 
São Paulo/SP. - CEP:  04012-000
 

ABBEY ROAD PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 
CNPJ: 15.367.434/0001-00
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Contato

Carpenters Superstar - Tour 2019

Carlos Picchi D’Ambrosio


