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BLUE SNOW

 

A Muller Cultural elabora e executa projetos  amparados 

pelas leis de incentivo à cultura - Proac ICMS, Lei 
Rouanet e Pro-Mac Município de São Paulo. 

 

Nossa expertise é utilizar no mesmo projeto três 

plataformas: livros artísticos de mesa, aplicativos de 

realidade aumentada e exposições fotográficas. 

 

Empenhamos uma  parceria com as empresas 

patrocinadoras que se mostram maiores  que o projeto 

em si, pois juntos deixamos um legado para as futuras 

gerações; valorizando, promovendo e fomentando a 

cultura. 

 

 

               SOBRE  A  MULLER  CULTURAL



 

 

VALOR TOTAL DESTE PROJETO; 

 R$ 54.035,21 ( cinquenta e quatro mil

e trinta e cinco reais e vinte e um

centavos) 

 

PRONAC  n. 180994 

 

 

 

 

 

 

 

 

   L E I    ROUAN E T



 

O produto cultural deste projeto é uma exposição fotográfica, 

que integre a cultura, as tradições, histórias e a natureza da 

cidade de Santana de Parnaíba no Estado de São Paulo, 

considerando o contexto cultural e apelos turísticos da mesma. 

Destacando o movimento bandeirista, as belezas naturais, 

riquezas culturais e tradições, incluindo festas populares desta 

bela região, entre outras descobertas que faremos na pesquisa 

do projeto. Se aventurar pelo Centro Histórico da Santana de 

Parnaíba é viajar no tempo. A cidade, ponto importantíssimo da 

Rota Histórica dos Bandeirantes, devido a sua localização 

estratégica, no vale do rio Tietê, se tornou ponto de partida dos 

bandeirantes que seguiam para o oeste. A cidade ainda carrega 

sua história e tradições em suas ruas de paralelepípedo, na 

arquitetura histórica de seus edifícios e na história de seu povo. 

 

Para as pessoas portadoras de deficiência visual as fotos da 

exposição terão explicações em braile para as pessoas 

portadores de deficiência auditiva, as fotos da exposição terão 

legendas descritiva 

 

 

O  PROJETO



PRODUÇÃO  E  REALIZAÇÃO  -    MULLER  CULTURAL

Há mais de 15 anos a paixão por viagens e pela natureza moveu 

a Família Müller a viajar pelo Brasil e o mundo iniciando um 

trabalho que tem como principais objetivos fomentar o turismo, 

a cultura, fortalecer laços familiares, comprometer as pessoas 

com a sustentabilidade e com o respeito pela diversidade. 

 

A credibilidade deste trabalho atraiu a atenção da mídia 

gerando a participação da família em programas de entrevistas 

como o Programa do Jô, exibido pela rede Globo, Cidades e 

Soluções, comandado por André Trigueiro e exibido pelos 

canais Globo News e Futura, Good News, exibido pela RedeTV, 

entre outros, e mídias impressas como o jornal O Estado de São 

Paulo, Revista Istoé e Istoé Dinheiro. 

 

 

O hobby tornou-se o negócio da família e desta experiência 

nasceu o Grupo Família Muller. A  Müller Cultural, uma das 

principais empresas do grupo,  atua na criação, 

desenvolvimento e produção de projetos amparados pelas leis 

de incentivo à cultura ProAc ICMS, Lei Rouanet e ProMAC 

municipal SP, como proponente cultural. 
 

 

“A�MISSÃO�DA�MULLER�CULTURAL�É�

EMPENHAR�UMA�PARCERIA�COM�OS�

PATROCINADORES�DOS�PROJETOS�

DESENVOLVIDOS,�QUE��SE�MOSTRAM�

MAIORES�QUE�O�PROJETO�EM�SI,�

POIS�JUNTOS�DEIXAMOS�UM�LEGADO�

PARA�NOSSOS�COLABORADORES,�

FAMILIARES�E�AS�FUTURAS�

GERAÇÕES;�VALORIZANDO,�

PROMOVENDO�E�FOMENTANDO�A�

CULTURA.”�



O projeto será divulgado nos canais de mídia tradicionais por meio de

assessoria de imprensa, que também realiza as postagens nas redes sociais

tais como:  Facebook e Instagram, com o objetivo de aproximar o público e

gerar interação com o projeto, engajando seus ideais.  

 

A DIVULGAÇÃO



.

 A  exposição  fotográf ica  

 

O  ensaio  fotográf ico  compõe -se  de  80  imagens  em  alta  resolução ,  impressas  em  

Eco  Solvente  Vini l  Adesivo  Fosco  +  Placa  de  PS  2mm ,  na  medida  de  50x75cm .    

 

 

 

 



CONTRAPART IDA  À  
 

APSEN  FARMACÊUT ICA



 1 .A  EXPOSIÇÃO  FOTOGRÁFICA  

 

 

Na inauguração da exposição, possibilidade de marketing de 

relacionamento alinhada junto ao marketing da Apsen; 

 

Logotipo Apsen na entrada da exposição apresentando o projeto; 

 

Carta do presidente da Apsen no início da exposição apresentando o 

projeto e informando a todos os visitantes a importância do fomento a 

cultura; 

 

Folders de apresentação da exposição com o logotipo Apsen. 

 

Local da exposição: Shopping Center em 

São Paulo, os mais prováveis são 

Eldorado -  Morumbi. 

 

 

 



 2 .ASSESSORIA  DE  IMPRENSA  
  

 

O projeto conta com assessoria de imprensa própria e especializada em 

divulgação de eventos culturais, que promoverá noticia das atividades 

previstas nos diversos veículos de mídia, tais como: rádio, TV, mídia 

impressa e mídias sociais. 

 

Divulgação do projeto nas redes sociais, tais como Facebook e Instagram, 

com o objetivo de aproximar o público, gerando maior interesse e 

interação com o projeto, engajando seus ideais. 

 

  

 



 3 .CENTRIMETRAGEM  

 

 

 A centimetragem ou valoração permite mensurar a estimativa financeira 

do retorno de mídia espontânea alcançado (ROI) por marcas e empresas. 

 

O projeto apresenta relatório final, ao patrocinador,  com as métricas de  

alcance de divulgação com investimento de marketing a custo zero. 

 

O projeto será divulgado nos canais de mídia tradicionais por meio de 

assessoria de imprensa, sempre citando o patrocinador, a média de 

centimetragem de nossos projetos é de de R$ 2.500.000,00 ( dois milhões 

e quinhentos mil reais). 

 

 

 



 4 .CONTATO  

 

 

 11 2674-5050 

WhatsAPP -  11 97028-0077 

edu@tpeventos.com.br 

 

 

 



Obrigado !
WWW .FAMIL IAMULLER .COM .BR


