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O festival que 
faltava em 
curitiba!

A maioria dos cinemas 
brasileiros são ocupados por 
produções cinematográficas 

norte-americanas. Isso faz com 
que sobre pouco espaço para a 

exibição de filmes de outros 
nacionalidades, o que limita a 
experiência estética e cultural 
dos espectadores brasileiros.

Por isso criamos o Saci. Um 
festival multicultural, 

direcionado às crianças, com 
filmes de diversos países, a fim 
de oferecer novas experiências 

aos nossos pequenos. 

Vamos educar por meio do 
entretenimento, apresentando 
formas diferentes de pensar e 

ver o mundo. Venha com a 
gente. Participe deste grande 

projeto de educação para o 
Brasil. 

Resumo10 dias06 longas metragens 

30 curta-metragens
10 bate-papos10 mil espectadores

Aprovado pela Lei 
Rouanet



Um cinema 
muuuuuuito 

diferente!

O SACI é um festival inovador não 

só no conteúdo, mas também 

em sua forma de apresentar e 

entreter as crianças.

O Saci conta com uma estrutura 

exclusiva e inovadora para a 

exibição dos filmes, construída 

especialmente para o festival.

A nossa sala de exibição temática 

é montada com elementos 

lúdicos, criando um ambiente 

divertido e muito confortável.

35 Sessões de cinema



Cineminha no MON!
O SACI será realizado no 
jardim do Museu Oscar 

Niemeyer. Em uma área de 

aproximadamente 1500 m2, 
serão montadas duas 

tendas, uma para a exibição 
dos filmes e outra para 

abrigar o nosso Parque de 
Diversão Cultural.O MON foi escolhido por ser 

um espaço cultural 
emblemático de Curitiba, de 

fácil acesso, com toda a 
estrutura necessária para 

atender o público do Saci.



Plataforma 
digital!

Os filmes também serão 
exibidos em plataforma 

digital, disponível em todo 
território nacional, 
tornando o festival 

acessível para todos os 
brasileirinhos.



Ingressos a preços populares
Apresentações gratuitas
Sessões para deficientes visuais

Espaço aberto e democráticoO Saci é uma mostra de arte 

e educação, cujo objetivo é 

apresentar seus filmes para 

o máximo de crianças 
possível.

Por isso os ingressos terão 
preços populares (R$10 e 
R$5) e 10% do total de 
ingressos será destinado a 
instituições sociais e escolas 

públicas. 
Também realizaremos 6 
sessões com  audiodescrição 

para pessoas portadoras de 

deficiência visual.



Pipópolis:
a incrível cidade 

do cinema.

Além da exibição dos filmes, 

os pequenos poderão se 

divertir e aprender sobre 

cinema na Pipópolis, o 

parque de diversões 

cinematográficas do Saci.

A ideia deste parque é não 

só criar um espaço divertido 

para o aprendizado sobre 

cinema, como também 

atrair o público e aumentar 

o tempo de permanência no 

evento.

Cenários, jogos
e atividades sobre cinema



Durante dias, a cobertura e 
freqüência da campanha de 

comunicação do Saci amplifica a 
repercussão do evento e a 

visibilidade da marca de seus 
patrocinadores.

Mídias sociais, rádio,  jornais, 
revistas e ações promocionais, 
cobrem a cidade e projetam o 

evento para o Brasil. 

O mote e formato do Saci atrairão 
a atenção dos veículos de 
comunicação em Curitiba, 

gerando muita mídia espontânea.

Aumente a 
visibilidade da 

sua marca 

Midia Outdoor
15 dias de veiculação

Rádio
100 inserções em 30 dias

Web
Google Adwords, Google Display, Youtube, 
Facebook e Instagram

Relações Públicas
Convidados ilustres e formadores de opinião

Mídia de Guerrilha 
100 Cartazes

http://www.youtube.com/watch?v=MHpst5w4PFg


10 mil 
espectadores

Crie experiências 

inesquecíveis

O Saci é uma oportunidade 

única para a realização de 

ações de experiência com 

seus consumidores em 

Curitiba.

A sua marca tem acesso a 

milhares de crianças, 

abertas a novas experiências 

e sensações.



APROVADO
     PELA LEI ROUANET

       APRESENTA | 01 COTA
R$ 300.000

● Assinatura de toda a mídia 
sob a chancela "Apresenta";

● 08 posts nas mídias sociais;
● Logomarca no site do evento;
● Logomarca  na comunicação 

do evento.

       PATROCÍNIO | 02 COTAS
R$ 160.000

● Assinatura de toda a mídia 
sob a chancela "Patrocínio";

● 04 posts nas mídias sociais;
● Logomarca no site do evento;
● Logomarca  na comunicação 

do evento. 

APOIO | 05 COTAS
R$ 60.000
 
● Assinatura na mídia web sob a 

chancela  "Apoio";
● 02 posts nas mídias sociais;
● Logomarca no site do evento;
● Logomarca  na comunicação 

do evento. 

Cotas e 
Benefícios
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