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Dia 28 de maio

Parnassus eventos

Das 13h às 18h

400 convidados

QUANDO?



REALIZADOR
A primeira Feijoada do Celinho é um evento que 

leva a assinatura do influenciador empresarial Hub 

Célio Cardoso e canais de midias Hub Club.

Celinho como é chamado tem 38 anos no mercado 

da comunicação e especialista em eventos.

É realizador de mais de 200 eventos ao longo de 

sua carreira sempre com foco em relacionamento e 

negócios.



OBJETIVO
A Feijoada do Celinho tem foco no público 

alvo A/B e na ativação de marcas, empresas e 

profissionais através do network aliado ao 

entretenimento e gastronomia.

Momento ideal para gerar autoridade e 

relacionamento com clientes e prospecções.



~~ATRACOES MUSICAIS
Samba & Pagode

Rock & MPB

Sertanejo

Sunset DJ



CARDAPIO ALL INCLUSIVE
Feijoada completa

Petiscos

Porco assado

Costela de fogo de chão

Cerveja

Água

Refrigerante

Sucos



Especialista em Cozinha Italiana, American BBQ, Fogo de Chão e Carnes Exóticas.

Chef fundador do RARO Steak Wine em Brasília e idealizador do RARO Vinho & 

Bistrô em Goiânia

Formado no Italian Culinary Institute For Foreigners , em Piemonte na Itália, já 

passou por vários restaurantes renomados internacionalmente.

No Brasil consultoria no ZENAIDE e BACON & CO em minas, em São Paulo fiz parte 

das equipes do La Pasta Gialla e do Baby Be�. Na Itália , no time do La Bastiglia 

(com um estrela michelin) e do La Griglia. Em minha extensa caminhada 

profissional ainda passei por várias casas no Reino Unido especificamente em 

Londres, numas casa de renome como Asta La Pasta e Unico.

SOBRE O CHEF

RAFAEL FRANZ



PATROCÍNIOS 
ATIVACAO DE MARCAS

~
~



COTA APRESENTA
- Marca em destaque nas mídias

- Marca e citação em toda mídia

- 2 páginas na Revista HUB Club

- 1 entrevista no programa HUB 
Club durante o evento.

- 8 convites.

- Stand no evento

- 20% revertidos em convite

- Ação de marketing livre

- Tráfego pago convidando para o 
evento com a marca do 
patrocinador nas redes sociais.

R$ 8.900,00
*obs. Custos de montagem de stands
e produções não inclusos.



- Marca em convite

- Marca em backdropp

- Ação de marketing/exposição

- 1 página na revista Hub Club

- 4 convites

R$ 3.900,00

COTA MASTER

*obs. Custos de montagem de stands
e produções não inclusos.



COTA APOIO
- Marca em Backdrop

- Distribuição de flyer ou brindes

- 2 convites

R$ 1.500,00
*obs. Custos de montagem de stands
e produções não inclusos.



FECHAMENTO

OBS: Nos valores de patrocínio não estão inclusos custos de criação , 

montagem ou gestão de ações dos patrocinadores. As cotas de 

patrocínio são sem exclusividades por segmento. Caso houver 

necessidade fale com 34 99971-3348

de Maio
Fechamento das Cotas.
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