EVENTOS | REDE DIGITAL
São Francisco I Tokyo I South Florida I Xangai | Toronto I Recife
Phoenix I Orlando I Veneza | São Paulo I Boston I Belo Horizonte
Los Angeles | Londres I New York I Roma I Nagoya
Lisboa I Milão I Miami I Salvador

Quem Somos
O FOCUS BRASIL não se resume a eventos realizados em
20 cidades de oito países. Tampouco está limitado a alguns
programas na grade de sua plataforma digital. Não é só um site e
nem simplesmente um perfil na rede social preferida de seus
potenciais clientes. O FOCUS BRASIL é um pouco de tudo isso, de
forma interativa e, principalmente, colaborativa.
A Plataforma FOCUS BRASIL DIGITAL comporta multiplas
possibilidades que atendem a um público que, fora e dentro do
Brasil, mostra-se incessantemente ávido por informações,
entretenimento e serviços de qualidade, providos em
Língua Portuguesa, aproveitando o que cada canal
de comunicação tem de melhor.

Objetivo & Estratégias
OBJETIVO:
» Promover sua empresa, marca ou produto buscando adequa-la, da
melhor maneira possível, dentro das múltiplas possibilidades que o Focus Brasil oferece.
» Unir sua empresa a um seleto hall de marcas que ao longo dos anos
reconheceram a força das iniciativa, produções, eventos ou conteúdos
do Focus Brasil, no mercado brasileiro em várias partes todo o mundo.

ESTRATÉGIAS:
» Baseado nos objetivos do cliente, desenharemos juntos um plano de
marketing, dentro do seu orçamento e utilizando as múltiplas ferramentas disponíveis.

FOCUS BRASIL DIGITAL
BATATA QUENTE:
Um Bate Papo descontraído comandado pelo jornalista Eduardo
Oliveira e trazendo sempre assuntos polêmicos, atuais e relevantes para os brasileiros no mundo, além de convidados muito especiais. O BATATA QUENTE está em seu segundo ano e já conquistou
seguidores em todas as partes.
• Segundas-Feiras, 8pm EST

FOCUS NEWS:
Um giro jornalístico sobre assuntos que afetam os brasileiros no
mundo, contando com a rede de correspondentes Focus Brasil, espalhados nas principais comunidades em oito países. A apresentação é do jornalista CARLOS WESLEY.
• Terças-Feiras, 8pm EST

FOCUS BRASIL DIGITAL
RESENHA FOCUS:
Todas as quartas-feiras é dia de Esportes no FOCUS BRASIL DIGITAL. Carlos Wesley e seus convidados dos quatro cantos do mundo,
e com participação da audiência, discutem sobre futebol, basquete,
automobilismo, tênis e todos os esportes que apaixonam os brasileiros.
• Quartas-Feiras, 8pm EST

LIVRO ABERTO:
Um programa dedicado à Literatura Brasileira! Escritores, autores,
livros, poemas, prosa & verso, biografias, ficção, contos, romances,
literatura infantil, indígina, gênero, auto-ajuda, religião, história, tudo
cabe no LIVRO ABERTO! Com convidados especiais e membros da
AILB - Academia Internacional de Literatura Brasileira.
• Quintas-Feiras, 8pm EST - a cada 2 semanas

FOCUS BRASIL DIGITAL
MOSAICO:
Uma revista digital semanal de Arte & Cultura dos brasileiros nos
quatro cantos do mundo. Pintura, escultura, literatura, exposições,
fashion/moda, street art, grafitismo, canto, instalações, idéias, cinema, teatro, circo, dança, expressão, tudo relacionado ao mundo artistico dos brasileiros no mundo você encontra no Mosaico.
Apresentação da jornalista e produtora CONNIE ROCHA.
• Domingos, 6pm EST

EVENTOS FOCUS BRASIL:
Criado em 1997, o FOCUS BRASIL temporada 2021, será realizado em 20
cidades de oito países: Estados Unidos, Canadá, Brasil, Portugal, Reino
Unido, Itália, Japão e China. Serão mais de 300 horas de eventos virtuais
e presenciais*. +1.700.00 pessoas atingidas pelas transmissões ao vivo no
Facebook e no YouTube.
• A agenda se estenderá no período de março a dezembro, com 3 dias de
duração cada etapa.
Dados: Temporada eventos 2020 | *Eventos presenciais serão determinados caso a caso e seguirão determinações das
autoridades locais
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ATIVAÇÕES
COMERCIAL:

Batata Quente | Focus News | Resenha | Livro Aberto | Mosaico
» Comercial de 15 segundos ao final do programa
» 4 Comerciais por semana (Programas a escolha) • US$ 200/Semana
» 1 Comercial por semana (Programa a escolha) • US$ 60/Semana
* material produzido pelo cliente

COMERCIAL | ENDORSO:

Batata Quente | Focus News | Resenha | Livro Aberto | Mosaico
» Comercial de 15 segundos durante o programa, chamado pelo apresentador
» 1 Comercial por semana (Programa a escolha) • US$ 100/Semana
* material produzido pelo cliente

ATIVAÇÕES
BANNER DIGITAL:

Batata Quente | Resenha | Livro Aberto
» Overlay ou Scroll com 7” de duração - mínimo duas vezes durante o programa
» 2 Programas (a escolha) • US$ 100/Semana
» 1 programa (a escolha) • US$ 60/Semana
* materia fornecido pelo cliente

POP-UP / SITE OFICIAL:
» Anúncio pop up no site oficial:
www.focusbrasil.org com opção de click para
a promoção ou site do cliente
» Duração 1 Semana • US$ 150
* material fornecido pelo cliente
* Dados Ref. 2020 • média 25.000 visitas mensais

E-MAIL BLAST:

Mais de 94.000 e-mails cadastrados em todo o mundo

» Envio de e-mail marketing para endereços autorizados que se
inscreveram nas páginas oficiais do Focus Brasil
» Segmentação para região escolhida
» US$ 100/ cada 1000 disparos/endereços
* exemplo de aproveitamento - Overlay

* exemplo texto - scroll

* material fornecido pelo cliente

ATIVAÇÕES ESPECIAIS
CONTEÚDO INFORMATIVO:
Focus News

» Apresentação de Informativo especial, de conteúdo específico, com até 2 minutos de duração
» Informativo apresentado pelo cliente ou representante
» Informe relacionado à área específica do cliente e com enfoque jornalístico**
» Nome do cliente/Tarja, durante o Informativo e nos créditos finais do programa
» Ex. Informe Imobiliário / Finanças / Economia & Negócios / Saúde / Viagens, são alguns tópicos
que podem ser explorados
• Terças-Feiras, 8pm EST
» 2 Informativos/Mês • US$ 300/Mês

* material fornecido pelo cliente
** Apenas clientes que tenham conteúdo que possam ser aproveitados dentro do enfoque do programa serão considerados.
** Todo Informe/conteúdo, terá que ser aprovado pelo Editor do Programa.

ATIVAÇÕES ESPECIAIS
TORCEDOR DE OURO:
Resenha

Patrocínio da Promoção “Torcedor de Ouro” que vai levar um brasileiro de
qualquer parte do mundo para assistir a um jogo de seu time do coração nas
rodadas finais do Brasileirão 2021. A promoção inclui passagem, hospedagem para 3 noites e Ingresso para o jogo.
» Menção da empresa ou produto, em todas as citações da promoção, com
exibição da logomarca em todos os canais do Focus Digital, posts promocionais, logo +link no site.
» Promoção -> Duração mínima de 6 meses
» US$ 3,000/patrocínio

ENQUETE DO DIA:
Resenha

Toda semana tem “enquete do dia” no RESENHA sobre o assunto mais discutido naquele momento sobre os esportes do coração dos brasileiros. A
pesquisa fica disponível no site e ao final do programa é dado o resultado da
pesquisa.
» Menção pelo apresentador, da empresa ou produto, em pelo menos 3 citações durante o programa.
» Banner Digital com logomarca do cliente + tema da “enquete do dia” exibido
pelo menos 2 vezes por programa
» US$ 100/semana

Propriedades & Marketing • EVENTOS FOCUS BRASIL

Cada evento da temporada 2021:

» 3 dias de atividades
» Mínimo 7 LIVES
» 1 LIVE Especial com convidadeos e celebridades
» 1 Eventos Presencial*

Exposição de marca

Logo nas campanhas das Redes Sociais
Logo +Link para a web do anunciante no site Focus Brasil
Logo em Eblasts/Mailing promocionais
Assinatura em Vídeos promocionais
Assinatura na vinheta de abertura & encerramento das LIVES
*Eventos presenciais serão determinados caso a caso e seguirão determinações das autoridades locais
**Material fornecido pelo cliente
***Formato a combinar

Exposição de Mensagem

Comercial de 15” nas LIVES **
Rodapé/Banner Digital ou Overlay durante as LIVES
Email Blast Exclusivo

Marketing Especial - escolha de um ítem abaixo ***

Participação LIVE
Mini Produto/Informercial
Lançamentos / Exposições
Ativações de Produtos / Ativações customizadas

Patrocinio

US$ consulte-nos - cada etapa tem custo diferenciado

Calendário 2021*
Março, 4 a 6 - SÃO FRANCISCO (EUA)
Abril, 1 a 3 - SOUTH FLORIDA (EUA)
Abril 29 a Maio 1º - TORONTO (Canadá)
Maio, 27 a 29 - PHOENIX (EUA)
*O Calendário dos
eventos FOCUS
BRASIL está sujeito
a alterações
em função de
determinações
das autoridades
sanitárias e
situações geradas
pela pandemia
COVID-19,
nos países de
realização.

Setembro, 2 a 4 - LONDRES (Reino Unido)
Setembro, 16 a 22 - NEW YORK (EUA)
Setembro 30 a Outubro 2 - ROMA (Itália)
Outubro, 13 a 16 - TÓQUIO & NAGOYA (Japão)

Junho, 10 a 12 - ORLANDO (EUA)

Outubro, 28 a 30 - LISBOA (Portugal)

Junho, 24 a 26 - VENEZA (Itália)

Novembro, 11 a 13 - MILÃO (Itália)

Julho, 8 a 10 - SÃO PAULO (Brasil)

Novembro, 16 - MIAMI (EUA)

Julho, 22 a 24 - BOSTON (EUA)

Tbc - RECIFE (Brasil)

Agosto, 5 a 7 - BELO HORIZONTE (Brasil)

Tbc - XANGAI (China)

Agosto, 19 a 21 - LOS ANGELES (EUA)

Dezembro, 2 a 4 - SALVADOR (Brasil)

Nossa Audiência
A força da nossa presença digital

Mais de 25.000
visitas mensais
ao website e
páginas oficiais

760% de
crescimento
em 2020

Dados: Dez’ 2020

94.000
endereços
de e-mail

25.000
followers

5,000.000+
views

Você e sua marca conectados de forma única, direta e exclusiva
com os mercados brasileiros no mundo.
Focus Brasil Foundation
Headquarter • Ft lauderdale, FL - USA
info@focusbrasil.org

@focusbrasilorg I www.focubrasil.org I @focusbrasil

