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Temos o festival como uma plataforma  
para refletir os aspectos que nos movem. 
 

Que tal ser um dos parceiros e responsáveis por 

ajudar na divulgação da cultura, música e comércio 
local, além de gerar emoções que possibilitam transformar  

o nosso entorno em um local melhor?  

O MDBF está procurando por quem tenha esses objetivos 

em vista e você pode ser um deles! O seu público também 

está no festival. Quanto mais o tempo passa, mais o evento 

cresce e, junto, o alcance dele. Divulgando sua marca e produto 

diretamente no festival, você alcança pessoas dos mais 

variados estilos e permite que elas associem você com a 

experiência definitiva que é fazer parte do MDBF.
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Dos dias 11 a 13 de agosto de 2022, a cidade de Gramado recebe 

não apenas o já conceituado Festival de Cinema, como também o MDBF. 

Nessa cidade que é um dos pontos turísticos mais fortes do cenário nacional graças  

à sua arquitetura, inverno atrativo e paisagens cênicas,  

um local vai chamar mais atenção que os demais: a Caza Wilfrido,  

que vai receber a 13ª edição do MDBF.

Estabelecido como o mais belo e preparado espaço para evento 

graças ao seu ambiente cercado por montanhas e de paisagem que faz justiça às 

belezas da Serra Gaúcha, a Caza Wilfrido conta com 6 espaços 
temáticos únicos que aliam elegância e natureza, combinação pode ser 

apreciada por até 2 mil pessoas por noite. 
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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 palco 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 espaços 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



O MDBF teve seu início em 2008, com a primeira edição tendo, entre 

muitos nomes estabelecidos do gênero, a estrela de Magic Slim. Ao longo 

de seus 12 anos de história, o festival virou sinônimo de diversão, 

cultura e arte no histórico Largo da Estação Férrea de 
Caxias do Sul. Um evento feito pelo público e para o público.

Inclusive, as tribos que visitam o MDBF são uma atração à parte. Você encontra 

famílias que planejaram a ida ao evento, indivíduos que chegam sozinhos e 

em pouco tempo criam laços e fazem amizades, fãs de outros gêneros musicais 

e outras, todas unidas sob a bandeira do Blues.

Isso tudo é possível graças a um ambiente que incentiva a arte e 

economia local, seja através de workshops musicais, 

exposições de artistas plásticos, espaços gourmets com 

bebidas e comidas para todos os gostos ou áreas de comércio com produtos 

feitos pela gente da região!

ESTAÇÃO FÉRREA

TRILHOS DO TREM

FRONT PORCH STAGE
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