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Festivalma " O Brasil do Surf", Surf na Paulista.  
 
Concluimos um sucesso retumbante na celebração do esporte e do estilo de vida que encanta o pais.
Nossos números consolidam o Festivalma como um dos grandes festivais nacionais multiculturais.
 
Apreendemos mais ainda a fazer comunicação gerada pelos conteúdos e experiências que criamos. Nosso alcance 
digital , seis milhões e oitocentas mil pessoas, diretamente ligadas ao nosso universo sejam como praticantes ou 
simpatizantes, foi um case. Nossas respostas digitais em engajamento, compartilhamento e interatividade foram 
recordes .
 
Com nossa campanha de Relações publicas, mais um recorde, alcançamos quatorze milhões de pessoas gerando 
um valor de mídia de dezenove milhões de reais. Um ativo precioso e que com um investimento pequeno com 
relação a este resultado gigante.
 
Outro numero assombroso foi  nossa galeria digital que agigantou nossos surfistas heróis. Pelos números de 
audiência da Av Paulista atingimos um milhão e meio de pessoas.
 
O publico presencial, outro recorde nas exposições! Uma honra e uma imensa gratidão a presença de nove mil 
pessoas entre arte, literatura e fotografia. Nossa curadoria equilibrada entre didática e proposta, foi sem duvida 
apreciada e divulgada e com certeza uma excelente resposta das nossas campanhas.
 
A musica sempre nos responde muito bem, porem este ano com um line up somente de brasileiros, foi uma grata 
surpresa recebermos mais de dez mil pessoas. Acertamos na mosca!
 
O cinema nos deu mais alegrias do que poderíamos imaginar. Alem do funcionamento na área externa da Fiesp,  
nossa resposta quantitativa e qualitativa dos curtas inscritos foi surpreendente, tivemos 164 filmes em 45 dias de 
inscrição.
 
Concluindo estamos celebrando com a FIESP o alcance de um publico presencial de 20 mil pessoas e um alcance 
de comunicação de 21,3 milhões de pessoas.
 
O Brasil é do Surf
Obrigado, merci, arigato, thank you, Mahalo!!



No coração de São Paulo!

O MAIOR 
EVENTO DE 
ARTE E 
CULTURA SURF 
DO MUNDO



DURANTE 11 DIAS O 
FESTIVALMA OCUPOU UM 
DOS MAIORES CENTROS 
DE CULTURA DO PAÍS, O 

CENTRO CULTURAL FIESP, 
COM ARTE, CINEMA, 

MÚSICA, E CLARO, MUITO 
SURF!

In the world of retail



- Simon Sinek, author and organizational consultant

MAIOR BIBLIOTECA DE 
SURF DO BRASIL.

DURANTE O FESTIVALMA 
DISPONIBILIZAMOS 419 

VOLUMES PARA CONSULTA 
GRATUITA DE TODA A 

POPULAÇÃO

In the world of retail



 
SHOWS HISTÓRICOS 

ATRAÍRAM UM GRANDE 
PÚBLICO PARA A AVENIDA 

PAULISTA
 

LINEUP :
NÔMADE ORQUESTRA

BLACK ALIEN
BIXIGA 70

CYNTHIA LUZ



 
FESTIVAL ALMASURF DE 

CINEMA
 

RECORDE DE FILMES 
INSCRITOS, REUNINDO 

VIDEOMAKERS DE VÁRIAS 
PARTES DO PAÍS.

 
PÚBLICO QUE PASSOU 

PELA PAULISTA CONFERIU 
OS 10 CURTAS 

SELECIONADOS











Cobertura de Imprensa

14,5MILHÕES
de pessoas atingidas

R$19.556.802,81
milhões em retorno de mídia

Fonte: Trópico Comunicação



Cobertura de Imprensa





PÚBLICO TOTAL 
EXPOSIÇÃO

 
25/JAN A 03/FEV

9.072 pessoas



PÚBLICO TOTAL 
SHOWS

 
25/JAN - NÔMADE ORQUESTRA 

E BLACK ALIEN
 

27/JAN - BIXIGA 70 E CYNTHIA 
LUZ

10.300 pessoas



Alcance Digital

6,8MILHÕES
de pessoas atingidas

através dos canais digitais Almasurf

(Facebook, Instagram e Website)

21 campanhas online

Período: 22/dez a 03/fev



Alcance Total

21.319.372
MILHÕES
de pessoas atingidas



tks!


