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Visite a área do Encontros Liberal!

O Encontros Liberal une renomados profissionais de diversas áreas como
Educação, Carreira, Cultura, Entretenimento, Gastronomia, Arquitetura e
Saúde.
Juntos, produzimos e compartilhamos conteúdos relevantes, em OLiberal.com
e em nossos perfis nas redes sociais, em diversos formatos: lives, vídeos,
entrevistas, artigos e infográficos. Tudo para proporcionar bem-estar, lazer e
aprendizagem aos paraenses que seguem as recomendações de isolamento
social contra a Covid-19.
O objetivo é estimular uma permanência mais saudável, leve e divertida
dentro de casa.

O projeto tem uma causa ainda mais nobre: a solidariedade. Por meio de uma
parceria com o Instituto Criança Vida, também estimula a doação de cestas
básicas e de valores em dinheiro para ajudar profissionais paraenses de eventos
e shows, categorias muito afetadas com a crise econômica gerada a partir da
pandemia de Coronavírus.

O consumo está sempre atrelado ao estilo de vida da sociedade: onde há audiência,
haverá publicidade. As lives são grandes exemplos de como a busca por público
assume novas faces diante de mudanças. As transmissões ao vivo se tornaram
parte importante da rotina da sociedade em quarentena, principalmente, pela
necessidade, como seres sociais, de estabelecermos conexões com outras pessoas.
No Brasil e mundo afora, artistas têm convidado milhões de pessoas para dentro de
suas casas, criando uma relação mais íntima e forte com o público e ainda com
patrocínio de grandes marcas. No final, todos saem ganhando! O artista que cativa
seu público, as marcas que impactam muitas pessoas e a audiência que não paga
nada a mais por isso.
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Redes sociais de OLiberal.com
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Redes sociais
dos artistas

Único e Exclusivo Patrocinador
- 0 5 testemunhais;
- Assinatura de toda comunicação da live;
- 0 3 merchan;
- Product Placement;

v

- Marca d'água da logo no canto superior esquerdo ou direito durante toda live;
- Post de agradecimento exclusivo nas redes sociais dos artistas e de
O Liberal marcando o parceiro;
- Assinatura nas publicações de expectativa nas redes sociais de O Liberal

- 0 3 testemunhais;

- Assinatura de toda comunicação da live;
- 01 merchan;
- Product Placement;
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-Post de agradecimento exclusivo nas redes sociais dos artistas e de O Liberal
marcando o parceiro;
-Assinatura nas publicações de expectativa nas redes sociais de
O Liberal

- 0 2 testemunhais;
-

Assinatura de toda comunicação da live;

-

01 merchan;

- Product Placement;
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ROSE MAIORANA
Diretora Comercial
(91) 3216-1127
rose.maiorana@grupoliberal.com

RODRIGO VIEIRA
Diretor de Marketing
(11) 98122-4935 | (91) 3216-1004
rodrigo.vieira@grupoliberal.com

AURÉLIO OLIVEIRA
Gerente de Marketing
(91) 98556-7464 | (91) 3216-1116
aurelio.oliveira@grupoliberal.com

FERNANDA MEDEIROS
Supervisora Comercial
(91) 3216-1168
fernanda.medeiros@grupoliberal.com

CAROLINA SABOIA
Executiva de Contas
(91) 98803-9153
carolina.saboia@grupoliberal.com

DIEGO SANTOS
Executivo de Contas
(91) 99350-4002
diego.santos@grupoliberal.com

FUAD HANNA
Executivo de Contas
(91) 99982-8950
fuad.hanna@grupoliberal.com

