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História
A primeira edição do evento aconteceu em 2008, 

no histórico Largo da Estação Férrea 
de Caxias do Sul. Com um público de 4 mil 
pessoas dividido em três dias de evento, o Moinho 
da Estação Blues Festival (primeiro nome 

do MDBF) contou com 4 palcos e grandes nomes do 

Blues, como o ícone Magic Slim. 

A cada edição o MDBF cresceu, ampliando sua 

estrutura, seus shows e suas atrações, 

ultrapassando também as divisas, com edição no Rio 
de Janeiro, e futuramente em Gramado, junto 

ao Festival de Cinema. Hoje, o Mississippi Delta 
Blues Festival atingiu 13 edições, e se 

tornou referência mundial em eventos dedicados 

ao Blues, consolidando-se como o maior da 
América Latina, realizando anualmente 3 dias 

de evento com mais de 7 horas diárias de 
shows e atrações. 

TRILHOS DO TREM

FRONT PORCH STAGE

ESTAÇÃO FÉRREA



O público
Grande parte do sucesso do MDBF se deve 

ao público, uma atração à parte. Fãs de Blues, 
crianças, idosos, artistas e pessoas de 

todas as tribos garantiram a participação em um 

espaço democrático, sem camarotes 

ou área VIP, despertando a curiosidade e a vontade 

de pertencer a um evento grandioso e 

popular.

É impossível ficar indiferente observando os 

frequentadores do MDBF. E como os dias de Festival 

começam cedo, geralmente no fim da tarde, vemos 

famílias inteiras reunidas, pessoas que 

chegam sozinhas e logo fazem amizades, fãs de vários 

gêneros musicais e um mix infindável de pessoas 

reunidas com um único objetivo: curtir a mágica de um 

Festival que é feito pelo público e para o público.  



A arte
Já pensou em mudar o visual em uma autêntica 

barbearia rockabilly, visitar exposições de arte, aproveitar 

roda gigante e tirolesa ou ainda realizar diversos 

workshops de música enquanto confere  

ao vivo os maiores nomes do Blues?  

No MDBF, isso é rotina!

A Blues Art Ville é um espaço dedicado aos 

artistas plásticos, que oferece o contato do público 

com diversas linguagens artísticas, como pintura, escultura, 

fotografia e grafite. O Blues Art Ville traz exposições de 

artistas selecionados por uma curadoria e diversos 
workshops e experiências artísticas. 

Além disso, o MDBF sempre esteve de portas abertas 

para a culinária e a venda de produtos típicos da Serra 
Gaúcha, com o Beer Square e o Flea Market, fomentando 

a economia da região e levando a cultura da Serra Gaúcha 

ao público de todas as partes do planeta, tornando o Festival 

um evento único, plural e completo. 



Com uma estrutura e um público que cresce a cada ano, seria normal 

uma preocupação cada vez maior com a segurança. Mas embora as 

medidas de segurança sempre acompanhem o crescimento do Festival, 

em toda sua história nunca houve ocorrências de situações desagradáveis 

ou ações que colocassem o público em risco. 

Desde a sua primeira edição, a estrutura bem planejada, a 

adequação aos protocolos de segurança e o público que busca 

apenas diversão, foram os pilares de um evento 

100% pacífico e seguro.  

Mas claro que essa paz precisa ser bem planejada. Por isso, o 

MDBF sempre ofereceu uma estrutura completa, com praça 
de alimentação com opções variadas, inúmeros banheiros 

A segurança, 
a estrutura e 
a economia

espalhados por toda a extensão do evento, seguranças treinados, 

controle rígido de entrada do público, áreas de descanso e de lazer e bares 

estrategicamente alocados para evitar filas ou deslocamentos longos. 

E com um evento que bate recordes de público a cada ano, a 

economia local também é amplamente beneficiada. A estrutura 

hoteleira de Caxias do Sul registra um dos melhores índices de ocupação 

anuais durante os dias do evento, chegando a 100% da capacidade; 

assim como os restaurantes, as casas noturnas, os serviços de transporte 

privado e o comércio em geral. Toda a economia da cidade é impulsionada 

ao som do Blues, que a cada edição do evento fomenta mais 

recursos e torna Caxias do Sul ainda mais conhecida.



Linha do tempo

Magic slim

2008
Largo da Estação Férrea,  
Caxias do Sul – RS

22, 23 e 24/

novembro
  
Atrações principais:  

J. J. Jackson  
e Magic Slim.

2009
Largo da Estação Férrea,  

Caxias do Sul – RS

22, 23 e 24/

novembro  
Atrações principais:  

Carlos Johnson  
e Billy Branch.

Primeira coleção dos copos 

colecionáveis do MDBF.

J J Jackson

Billy branch

carlos Johnson

copos coza



Linha do tempo

front porch stage

2010
Largo da Estação Férrea,  
Caxias do Sul – RS

22, 23 e 24/

novembro
  
Atrações principais:  

Peter “Madcat” Ruth  
e construção do palco  

Front Porch Stage, 

inspirado nos barracos típicos (shacks) 

do Mississippi.

2011
Largo da Estação Férrea,  

Caxias do Sul – RS

22, 23 e 24/

novembro  
Atração principal: 

Pela primeira vez, o Festival teve show de 
Bob Stroger, que adotou o  

Front Porch Stage como sua 

casa e retornou em todas as outras edições.

PEter madcat ruth

bob stroger



Linha do tempo

2012
Largo da Estação Férrea,  
Caxias do Sul – RS

22, 23 e 24/novembro
  
Atrações principais: 

Tia Carroll e Rick Estrin & the Nightcats.

Primeira edição do Blues Art Ville, um espaço dedicado aos artistas plásticos.

2013
Largo da Estação Férrea,  

Caxias do Sul – RS

22, 23 e 24/

novembro  
Atrações principais:

   Eddy “The Chief” 
Clearwater  

e Mud Morganfield

Eddy  The chief

Mud
morganfield

tia CarrolL

RICK ESTRIN &  
THE NIGHTCATS

(filho de Muddy Waters) .



Linha do tempo

2014 
Largo da Estação Férrea,  
Caxias do Sul – RS

22, 23 e 24/ 

novembro
  
Atrações principais: 

Show de Bex Marshall.  
Primeira edição com o Magnolia Stage, 

um palco exclusivo para artistas femininas; e 

também a primeira edição do evento a contar com 

uma roda gigante temática.

2015
Full Moon Edition 

Largo da Estação Férrea,  
Caxias do Sul – RS

22, 23 e 24/novembro  
Atrações principais: 

Diretamente do Mississippi,  

Super Chikan e Mr. Sipp.  

Primeira edição com o Folk Stage, um palco inteiramente 

dedicado ao folk; e primeira vez que o evento instalou uma tirolesa, 

que sobrevoava toda a extensão do Festival.

Bex marshall

magnolia stage

roda gigante

super 
chikan

Mr sipp

folk stage

tirolesa



Linha do tempo

j p soars

2016
Bottle Trees Edition
Largo da Estação Férrea,  
Caxias do Sul – RS

22, 23 e 24/novembro
  
Atrações principais: 

J. P. Soars e Tail Dragger.

Na sua décima edição, o MDBF contou com uma matéria na revista 

Living Blues, e trouxe um bungee jump para dar 

ainda mais emoção ao público. 

2017
Mojo Hand Edition 

Largo da Estação Férrea,  
Caxias do Sul – RS

22, 23 e 24/

novembro  
Atrações principais:

Invasão britânica com  

Chris Jagger ,  

Ian Siegal  

e Bex Marshall.  
Um balão temático do 

Festival fez a alegria do público,  

que pode visualizar a  

cidade do Blues   

a bordo do balão.

Tail  dragger

bungee jump

chris jagger

IAn siegal



Linha do tempo
bill howl

2019
Mardi Gras Edition 

Largo da Estação Férrea,  
Caxias do Sul – RS

22, 23 e 24/

novembro
A edição de 2019 foi incrível!

Com o tema Mardi Gras Edition, 

inspirado no carnaval de rua de New Orleans,  

conhecido pela alegria, cortejos musicais e colares  

de miçangas em roxo, dourado e verde.

Atrações principais:

Diunna Greenleaf
e Keith Johnson -
The Prince of the

Delta Blues.

big James JJ  Thames

JJ thames

2019
Bottle Trees Edition 

Mississippi Delta Blues Bar RJ,
Rio de Janeiro - RJ

22, 23 e 24/maio
O Festival do Rio, inspirado nos juke joints  

do sul dos Estados Unidos. contou com  

5 palcos no Hub, localizado no Santo Cristo, 

e também no Mississippi Delta 
Blues Bar RJ, na Gamboa, instalado  

em um sobrado do Século XIX.   
Atrações principais: 

Big James,  
JJ Thames e Ian Siegal.

2018
Shack Edition
Largo da Estação Férrea,  
Caxias do Sul – RS

22, 23 e 24/ 

novembro
  
Atrações principais: 

Diretamente do Mississippi,  

Bill Howl ‘n’ Madd Perry 
e JJ Thames.

Diunna Greenleaf

keith johnson



ED
IT

IO
N

A pandemia impossibilitou, pela primeira vez em 13 anos, que o MDBF 

fosse realizado presencialmente. Mas para manter o Blues na agenda, foi 

realizada a edição online do Festival, com transmissão ao 

vivo e gratuita pelo site do MDBF. 

O Festival contou com dois palcos em Gramado, montados 

na exclusiva Caza Wilfrido, um espaço de eventos diferenciado 

e instalado em um dos cenários mais fascinantes da Serra Gaúcha. 

Caxias do Sul, berço do MDBF, também marcou presença com shows 

direto do palco Front Porch Stage, na histórica Estação Férrea.  

O Mississippi Delta Blues Bar RJ e a cidade de Clarksdale, 

nos Estados Unidos, também foram cenários para shows exclusivos. Além 

disso, diversas outras apresentações ao redor do mundo entraram na agenda de 

shows, como Décio Caetano, de Curitiba; e Estação de Esqui 
com Fher Costa, da França.

2020
Online Edition

Gravação em estúdio, Caxias do Sul – RS 
Caza Wilfrido, Gramado – RS

Mississippi Delta Blues Bar RJ, Rio de Janeiro – RJ  
Clarksdale, Mississippi – EUA

Linha do tempo



2008: J. J. Jackson, Magic Slim 

2009: Carlos Johnson, BIlly Branch 

2010: Sax Gordon, Donny Nichilo, Peter ‘‘Madcat’’ Ruth, Kenny Neal, Dave Riley  

2011: Bob Stroger, Tia Carroll, Vasti Jackson, Rick Estrin & The Nightcats  

2012: Joe Louis Walker, Junior Watson, Bob Stroger, Joe Filisko & Eric Noden, Guy King 

2013: J. J. Jackson, Wallace Coleman, James Wheeler, Mud Morganfield, Henry Gray,  

Eddy ‘‘The Chief’’ Clearwater, Bob Stroger 

2014: Robert Bilbo Walker, Larry McCray, Bob Stroger, Jerry Portnoy, Bex Marshall,  

Lurrie Bell, Johnny Nicholas, Jai Malano, Lazy Lester 

2015: Rip Lee Pryor, Bob Stroger, Chris Cain, Mr. Sipp, Super Chikan, Zora Young,  

Terry ‘‘Harmonica’’ Bean, Myla Hardie, Whitney Shay, Raphael Wressnig,  

Sherman Lee Dillon, Big Creek Slim 

2016: Bob Stroger, Bex Marshall, Michael Hardie, Tail Dragger, James “Boogaloo” Bolden, Orianna 

Anderson, Annika Chambers 

2017: Chris Jagger, Ian Siegal, Anthony “Big A” Sherrod, JJ Jackson, Bob Stroger, Andrea Dawson, 

Alma Thomas, Bex Marshall

2018: Angela Ro Ro, Shy Perry, Ian Siegal,Vanessa Collier, Bob Stroger, Jes Condado, Natacha 

Searaze Pretim, Rodica, Aki Kumar, Claudia Sette, Alamo Leal, Sonja 

2019: Bob Stroger, The Headcutters, Slam Allen, Chris Gill & THC Kitchen, Big Dez & Alamo Leal, 

Zia Leme, Albert Jones, Gallie, Carlos Garbin, Ana Gazzola, Orquestra Sinfônica da UCS, Gringo’s 

Washboard Band, Fran Duarte, Luciano Leaes & The Big Chiefs, Decio Caetano e Bernardo Manita, 

Fabricio Beck e Bando Alabama, Ivan Mariz Y Los Serpentinas, Andy E The Rockets, Ale Ravanello 

Blues Combo, Lucian Satan, Beto Saroldi, Debora Oliveira e It’s So Blues, The Juke Joint Band, 

Chris Chris Gill, Gisa Londero e Carta Blanca, Pedrao Canta Jazz, Julio Reny e Oly Jr, Mandrak 

Fuck Show, Fabinho Magic Boy, Folk Trio, Ladies e Tramps, Tng Duo, Ale Ravanello e Mari Kerber, 

Mamma Doo, Bluesleggers, Rhays Soul Project, Charles Diel e Barba E Blues

Conheça

Festival
jáquem

passoupelo



Nessa retomada das atividades, uma afirmação podemos fazer:  

o Blues não vai parar!

Em 2022, o MDBF promete ser ainda maior, com   

festivais presenciais. Estamos planejando uma edição inesquecível do 
MDBF em Gramado, na Caza Wilfrido, durante o mundialmente 

famoso Festival de Cinema de Gramado.  

A parceria com a cidade americana de Clarksdale também foi mantida, 

levando o MDBF ao berço do Blues, e tornando o maior festival 
da América Latina ainda mais grandioso. 

O que
2022reserva

Tweed Smith (Houston/ TX/USA) 
Cris Crochemore (RJ - USA) 
Taryn (RJ) 
Chris Gill (Jackson/MS/USA) 
Beto Saroldi (RJ) 
Nanda Moura (CE - RJ) 
Décio Caetano Blues Band (PR) 
The Headcutters (SC) 
Maurício Sahady (RJ) 
Alamo Leal (RJ) 
Ale Ravanello Blues Combo (RS) 
The Juke Joint Band (RS)

Algumas atrações 
já confirmadas:

11, 12 e 13 de agosto



A combinação de arquitetura, natureza e ambientação 

faz com que Gramado ofereça uma paisagem cênica incrível, e seja 

um dos pontos turísticos mais frequentados ao longo 

de todo ano. Mas é especialmente no inverno que suas belezas ganham 

destaque, especialmente graças ao Festival de Cinema de 
Gramado, que acontece em agosto. 

Realizado anualmente, o Festival é um dos eventos que coloca a 

cidade nos holofotes internacionais por conta do seu trabalho 

em divulgar, reconhecer e premiar obras do cinema brasileiro e latino; 

e desde sua primeira edição, em 1973, homenageia as figuras mais 

importantes da história do cinema. 

E é claro que o charme da cidade não fica só por conta disso. De lojas de 

chocolate e restaurantes de fondues até passeios pelo Mini Mundo 

e com o Trem Maria Fumaça, Gramado é uma cidade que 

encanta e garante uma experiência única a todos que a visitam.

Por que Gramado?



Em agosto, a Caza Wilfrido, em Gramado – RS, será  

a sede do Mississippi Delta Blues Festival.
Serão 3 dias de shows distribuidos nos 5 espaços temáticos que 

serão montados para abrigar as apresentações musicais.

Abraçada por montanhas em uma paisagem tipicamente 
serrana, a Caza Wilfrido se caracteriza pelos seus espaços 

elegantes e natureza como cenário, que evidenciam a casa  

que se consagrou como o mais belo e preparado  

espaço de eventos da Região Sul do País. 
 

Com amplo estacionamento e heliponto, o espaço  

tem capacidade para receber 2.000 pessoas por noite.



Blues Art Ville
Uma das características do MDBF sempre foi fomentar a  
arte local. Na edição de Gramado, o espaço destinado para que  

os artistas possam dispor da vitrine para suas expressões artísticas,  

 já é por si só uma inspiração.

 A  Art Village estará instalada no Terraço Impianto.
E como o contato direto com os artistas sempre foi um grande 

diferencial da Blues Art Ville, a natureza será o plus que este 

espaço vai oferecer como cenário para interação entre o público, 

os artistas e os expositores. As artes plásticas, a 

música, a literatura, a moda e diversas outras expressões 

artísticas estarão presentes nos 3 dias do MDBF Gramado.

Faz parte do MDBF!



Beer Square

Flea Market 

O Salão Navona vai ser o palco para a degustação  e 

gastronomia  diferenciadas, onde o público vai poder fazer 

aquela pausa para o bate-papo ou para repor as energias.

As cervejas artesanais e a gastronomia sempre 

andaram de mãos dadas com o público do Festival. Portanto, em 
2022, elas poderão continuar juntas na Beer Square, uma 

programação especial dedicada à cerveja e à comida. 

Durante o Festival, vale a pena visitar o Flea Market. Nesse 

tradicional espaço do MDBF, são encontrados produtos 
feitos por gente da nossa região, e que são a cara 

do Festival! Localizado no Espaço Terraço Impianto, 

com um cenário rodeado pela mata nativa e uma bela roda d’àgua, 

esse espaço fica repleto de estandes com diversos itens à venda, 

que agregam ainda mais a essência do Blues ao Festival.

Faz parte do MDBF!



Faz parte do MDBF!

Para curtir ao máximo os espetáculos, o MDBF contará com uma 
praça de alimentação completa.  

Localizada na área do Espaço Jardim das Lavandas, 

onde os visitantes estarão cercados por paisagens deslumbrantes, 

será possível encontrar uma diversidade incrível de 
opções gastronômicas, com pratos e bebidas para 

agradar todos os gostos.

Área Gourmet



Conheça os espaços do evento
Cada espaço transformado em palco, disponibilizará acomodações para o público  

e  áreas para  ativação de marca, atrações consagradas e público, desfrutando dos 

espaços organizados para proporcionar a melhor experiência. 

Será nesta área de 157 m², com teto de vidro,
o espaço principal da primeira edição
presencial do MDBF em Gramado. O espaço,
além de inspirador, permite amplo acesso
de ligação ao Deck Terrano, onde estará
funcionando a Beer Square.

Espaço Duomo

Possui área de 106m², e além do espaço de
shows, irá também contar com bar temático.
Parte da edificação da casa original, com
iluminação cênica e janelas com vista para o
Deck Terrano e Jardim das Lavandas, promete 
ser uma das principais áreas de circulação 
durante as noites do Festival.

Espaço Navona

Paisagens estonteantes por todos os lados,
logo na entrada da Caza. Uma área
de 1000m² com fonte, muro cenográfico,
pergolado e galpão colonial com forno à 
lenha, que integrará o cenário onde será 
montado o espaço e a praça de alimentação.

Espaço Jardim 
das Lavandas



Conheça os espaços do evento
Espaços tradicionais e ecléticos por onde a sonoridade do Blues irá transitar 

em perfeita harmonia  com o relevo de incomparável beleza.

Localizado no antigo porão da casa 
centenária, possui 106m², iluminação 
cênica e iluminação natural com 
janelas para o nascente.

Espaço Deck Teramo

Paisagens estonteantes por todos os lados,
logo na entrada da Caza. Uma área
de 1000m² com fonte, muro cenográfico,
pergolado e galpão colonial com forno à 
lenha, que integrará o cenário onde será 
montado o palco e a praça de alimentação.

Espaço Giardino 
Delle Farfelle

Um acesso em meio à mata nativa leva a
uma encantadora roda d’água, que será
cenário para o Blues Art Ville e Flea Market.
Um espaço para a arte em meio a cenários
memoráveis. 

Espaço Terraço Impianto



Planos comerciais



Cota APRESENTA

Aproveitamento na mídia: 
• 20 inserções de merchandising por dia durante a transmissão via streaming e/ou para os telões do evento;

• Citação como “cota apresenta” nos spots de divulgação de rádio;

• Citação como “cota apresenta” em todos os vídeos impulsionados para divulgação nas redes sociais e canal do Youtube;

• Postagens exclusivas nas redes sociais, vinculando a marca ao evento, sendo realizadas uma vez por mês a partir do fechamento do contrato;

• Logotipo com destaque nos telões do espaço principal;

• Logotipo nos copos oficiais do evento (8.000 unidades);

• Logotipo em destaque nos uniformes da equipe de produção e funcionários (150 uniformes);

• Logotipo em destaque no site oficial do evento, com link para página do patrocinador;

• Logotipo em destaque nos 500 cartazes do evento (tamanho A3);

• Logotipo em destaque nos 100 cartazes teasers do evento (tamanho A3);

• Logotipo em destaque no pórtico de entrada do evento;

• Logotipo em destaque no “Mapa do evento”, 5 displays de sinalização em pontos estratégicos do espaço, com informações de orientação     

  para o público;

• Citação da marca nas ações de envolvimento do MDBF que serão realizadas no mês que antecede o evento;

• 04 artigos no Blog do Festival, com matérias sobre a marca do patrocinador;

• Álbum de fotos nas redes sociais do Festival, publicado logo após o final do evento; 

• Citação da marca nos 350 spots de 30” (vinheta de abertura dos programas) na Rádio UCS FM.

Investimento: R$ 300 MIL 
Cota exclusiva para 01 marca
Diferencial: marca apresenta Mississippi Delta Blues Festival

Ativação de marca: 
• Tenda/Stand para base de ações com 10x5m (coberta, com piso e iluminação);

• Ativação de marca no Jardim das Lavandas (mediante aprovação da comissão organizadora);

• Sinalização de identificação dos espaços do evento, placa indicativa com a “citação apresenta”;

• 60 ingressos cortesias, sendo 20 por noite;

• 10 credenciais de acesso para trabalhadores por noite (30 no total);

• 60% de desconto na aquisição de até 150 ingressos;

• Realização de 02 ações promocionais dentro do MDBF GRAMADO, a serem definidas em comum acordo com a organização do evento.



Cota MASTER

Aproveitamento na mídia: 
• 10 inserções de merchandising por dia durante a transmissão via streaming e/ou para os telões do evento;

• Citação na assinatura em 50% dos spots de divulgação de rádio;

• Citação em 20 vídeos impulsionados de divulgação nas redes sociais e canal do Youtube;

• Postagens exclusivas nas redes sociais, vinculando a marca ao evento, sendo realizadas uma vez por mês a partir do fechamento do contrato;

• Logotipo nos telões do espaço principal;

• Logotipo nos copos oficiais do evento (8.000 unidades);

• Logotipo nos uniformes da equipe de produção e funcionários (150 uniformes);

• Logotipo em destaque no site oficial do evento, com link para página do patrocinador;

• Logotipo nos 500 cartazes do evento (tamanho A3);

• Logotipo nos 100 cartazes teasers do evento (tamanho A3);

• Logotipo no pórtico de entrada do evento;

• Logotipo em 5 displays de sinalização em pontos estratégicos do espaço, com informações de orientação para o público;

• Citação da marca nas ações de envolvimento do MDBF, que serão realizadas no mês que antecede o evento;

• 04 artigos no Blog do Festival, com matérias sobre a marca do patrocinador;

• Álbum de fotos nas redes sociais do evento, publicado logo após o final do evento.

Investimento: R$ 150 MIL 
2 cotas

Ativação de marca: 
• Tenda/Stand para base de ações com 5x5m (coberta, com piso e iluminação);

• Ativação de marca em um dos espaços do Festival (mediante aprovação da comissão organizadora);

• 60 ingressos cortesias, sendo 20 por noite;

• 10 credenciais de acesso para trabalhadores por noite (30 no total);

• 60% de desconto na aquisição de até 150 ingressos;

• Realização de 02 ações promocionais dentro do MDBF GRAMADO, a serem definidas em comum acordo com a organização do evento.



Cota PATROCÍNIO

Aproveitamento na mídia: 
• 5 inserções de merchandising por dia durante a transmissão via streaming e/ou para os telões do evento;

• Citação em 4 vídeos impulsionados de divulgação nas redes sociais e canal do Youtube;

• Postagens exclusivas nas redes sociais, vinculando a marca ao evento, sendo realizadas uma vez por mês a partir do fechamento do contrato;

• Logotipo nos telões do espaço principal;

• Logotipo nos copos oficiais do evento (8.000 unidades);

• Logotipo no site oficial do evento, com link para página do patrocinador;

• Logotipo nos 500 cartazes do evento (tamanho A3);

• Logotipo nos 100 cartazes teasers do evento (tamanho A3);

• Logotipo no “Mapa do evento”, 5 displays de sinalização em pontos estratégicos do espaço, com informações de orientação para o público;

• Álbum de fotos nas redes sociais do evento, publicado logo após o final do evento.

Investimento: R$ 100 MIL 
4 cotas

Ativação de marca: 
• Tenda/Stand para base de ações com 5x5m (coberta, com piso e iluminação);

• Ativação de marca em um dos palcos do Festival (mediante aprovação da comissão organizadora);

• 15 ingressos cortesias, sendo 05 por noite;

• 02 credenciais de acesso para trabalhadores por noite (30 no total);

• 60% de desconto na aquisição de até 60 ingressos;

• Realização de 02 ações promocionais dentro do MDBF GRAMADO, a serem definidas em comum acordo com a organização do evento.



Cota PARTICIPAÇÃO

Aproveitamento na mídia: 
• 5 inserções de merchandising por dia durante a transmissão via streaming e/ou para os telões do evento;

• Logotipo nos telões do espaço principal;

• Logotipo no site oficial do evento, com link para página do patrocinador.

Ativação de marca: 
• Ativação de marca em um dos espaços do Festival (Painel agenda de shows do dia);

• 6 ingressos cortesias, sendo 2 por noite;

• 02 credenciais de acesso para trabalhadores por noite (30 no total);

• 60% de desconto na aquisição de até 30 ingressos;

• Realização de 01 ação promocional dentro do MDBF GRAMADO, a ser definida em comum acordo com a organização do evento.

Investimento: R$ 10 MIL 
5 cotas



Espaço Duomo

Espaço Navona

Ativação de marca

Espaços físicos a partir de 4 m2,  para instalação de corners, 

ilhas publicitárias, ações, totens, vagas de 
estacionamento para veículos,  degustação 
de produtos, disponível nas três noites.

Valor de investimento: 

A partir de R$ 10 mil (2,5 mil por m2 adicional)

* Ver disponibilidade com a organização.

Espaço Jardim das Lavandas

Espaço Deck Teramo Espaço Giardino Delle Farfelle Espaço Terraço Impianto




