Evento: Beer Sunset 2017
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1. Introdução
Baseados nos resultados de 2017, entendemos que Beer Sunset
Gaia tem um grande potencial de crescimento e que com algumas
alterações de pormenor, nomeadamente em termos da comunicação
realizada, fichas de pagamento e de lay-out do evento, poderá
crescer e afirmar-se a nível nacional.
Entendemos também, que devemos realizar um evento com impacto
no centro do Porto e por isso metemos “mãos à obra” com o
objectivo de rever o conceito, de forma a adaptá-lo à realidade da
cidade e do panorama cervejeiro, em breve comunicaremos o novo
formato do evento, que queremos mais ligeiro de produzir, mais
apelativo para os participantes, com forte componente de festa e a
realizar numa altura em que o calendário de eventos é mais
favorável.

2. Desenrolar do evento
Beer Sunset Gaia vai-se realizar no Jardim do Morro, em Gaia, de 7
a 9 de Julho próximo e será basicamente idêntico ao evento de
2016, apenas com algumas alterações de pormenor.
Vamos alterar os stands, a ambientação do espaço para o tornar
mais apelativo, as fichas de pagamento e reforçar a comunicação do
evento.

3. Media partners
Os eventos Beer Sunset Porto e Beer Sunset Gaia são apoiados
pelos jornal Público e pela Radio Nova.

4. Valores
A inscrição em Beer Sunset obriga ao pagamento de uma inscrição
de 205,00 Euros, que será diluída nas comissões do evento.
Será cobrada uma percentagem de 20% sobre a facturação de cada
cervejeiro, a quem vender mais de 1.000,00 Euros nos eventos. E só
será cobrada a margem a partir desse valor. Quem ficar abaixo dos
mil Euros não terá que pagar nada mais.
Este valor é válido para os cervejeiros que se inscrevam até ao dia
31 de Maio de 2017. De 1 a 20 de Junho os valores acrescem em
30%.

5. Data e local
Beer Sunset Gaia vai ser realizado no Jardim do Morro, em 7,8 e 9
de Julho.

6. Completa Mente, Lda.
Completa Mente - Comunicação e Eventos, Lda. dedica-se à
produção de eventos e de conteúdos. Desenvolvemos a nossa
acção em dois vectores fundamentais: relacionamento com os media
e a produção de acções de comunicação.

Na nossa experiência de 15 anos no mercado, destacamos a
produção de três programas de televisão, Quatro Tempos, Quatro
Tempos Segunda Temporada e Romaria do Meu Coração.

Realçamos ainda a entrega de inúmeros conteúdos para os
departamentos de informação da RTP, SIC, TVI, Sport TV, Bola TV,
Local Visão, Tele Cinco e Rede Locália.

Em termos de acções desenvolvidas, destacamos as acções de
promoção desportiva com o Campeonato Nacional de Ralicross e
com o Campeonato Nacional de Montanha e as acções de animação
urbana: A Vindima – Harvest Festival; Halloween Late Harvest e
Beer Sunset.

7. Notas finais
No desenrolar do evento há factores habituais que serão mantidos,
como a obrigatoriedade de servir unicamente no copo oficial do
evento.
Será implementado um novo formato de fichas de pagamento.
Espero que o formato proposto seja do vosso inteiro agrado e que
muito em breve possamos estar a trabalhar juntos.

Atentamente,

Pedro Gil de Vasconcelos

Porto, 26 de Abril de 2017

