O Dança Paraty é um Festival Competitivo de dança, aberto a participação de
Companhias/Grupos do Brasil e do exterior. Faz parte do Calendário oficial da
cidade de Paraty e depois de um intervalo, estará de volta em 2022, com a decima
quinta edição.
Durante quatro dias, Paraty receberá uma grande festa com grandes espetáculos,
exposição, work shops e shows musicais.
A experiência desses anos, contribuiu para melhorar as atrações e dar a estrutura
que o evento merece. Mais conforto para o publico e participantes, mais
oportunidades para novas companhias e, de uma forma geral, mais qualidade a
cada ano.
Além das apresentações na tenda principal, workshops no Centro Cultural, aulas
na rua para a comunidade e turistas em geral e arrecadação de alimentos que
serão distribuídos pela prefeitura.
O Dança Paraty tem a direção de arte da Bailarina e Coreógrafa Mathilde Mathias,
idealizadora do festival e que confere grande credibilidade ao evento, por se
tratar de uma das mais criativas e competentes coreógrafas do Brasil .

Melhor aproveitamento da Área Externa

Nossa tenda principal será maior, e contaremos com área de
conveniência com bar, lanchonete, comércio de produtos ligados a
dança.
Para quem estiver na área de conveniência, telões de LED, com
ampla visão e conforto.
A previsão de publico diário é de mais de 3000 pessoas, somando
dentro e fora da tenda onde será instalado palco e arquibancada.

O Dança Paraty, é considerado um dos maiores festivais de dança do pais, os números
apontam para isso. Na última edição, a cidade foi tomada pelo público e participantes:
- 903 bailarinos / coreógrafos / Professores, Diretores.
- 237 coreografias inscritas.
- Mais de 5000 pessoas assistiram aos espetáculos ao vivo.
- 10 modalidades de dança apresentadas
- 06 categorias
- As atividades paralelas 160 participantes entre Aulas / Ensaios abertos / Oficinas.
- Convites Solidários – Mais de 3 toneladas de alimentos arrecadados.
- A taxa de ocupação dos hotéis na semana do evento chegou a mais de 90%a 97%

E notório a percepção de que o evento movimenta diretamente a economia da
cidade. A grande ocupação dos hotéis e restaurantes, mesmo com a proximidade
da FLIP, evento tradicional em Paraty.
O público diferenciado de dança, costuma ocupar as ruas com muita alegria e
felizmente como de costume, sem ocorrências de brigas ou incidentes,
participando das apresentações externas, interagindo com a produção como se
estivesse tudo ensaiado e eles parte do espetáculo.
A prefeitura preparou um local especialmente para o evento, que ganhou em
visibilidade e praticidade. Nossa assessoria de imprensa registrou boa presença de
mídia espontânea, entre elas Rede Globo e Jornal O Globo, TV Bandeirantes, Rede
TV, Rádio Mania, Rádio Transamérica, Rádio CBN, jornais locais, internet, entre
outras, que abriram espaço para divulgação do Dança Paraty.
No site, tivemos mais de 500 mil acessos, além comentários nas redes de
relacionamento, que foram multiplicados pelas companhias de dança e bailarinos
participantes.
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Sushi Bar - Telão

Mídia Eletrônica

Planejamento de Mídia

- 60 spots de 30” radio Paradiso FM
- 30 spots promocional de 30” Paradiso FM

Mídia Exterior
- 20 Outdoors, nas estradas de acesso a Paraty, via São Paulo e Rio de Janeiro, Rio de janeiro, capital.
- 20 Totens em torno da área do evento
- 30 Faixas Banners pela cidade
- 100 Banners estandartes ( distribuídos no canteiro na estrada principal da cidade )
- Pórtico na entrada da cidade

Mídia Impressa
- 1 pagina em revista especializada
- ½ pagina de jornal Capital
- 1 Pagina de jornal local
- 20.000 Flyers
- 200 cartazes
Visibilidade no site e toda área do festival, interna e externa, assim como nos telões, totem
e nas peças promocionais como camisetas e bonés.
Desde o inicio do ano, nosso site vem atualizando informações e divulgando imagens de
anos anteriores .

Contatos comerciais

infinit Produções e eventos Ltda.
Av. das Américas 3665, Lj 241 - Barra da Tijuca - RJ
( 21 ) 98894-8081
www.infinitproducoes.com
www.dancaparaty.com

Incentivado pela Lei de Cultura federal, Art.18 ( Rouanet ) e estadual ( ICMS )

