PROJETO 15ª edição
SAQUAREMA 2022
PARTICIPE CONOSCO!
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Festival Gastronômico de
Saquarema
Evento plurianual que, como o próprio nome diz,
ocorre sempre no mês de Agosto de cada ano, durante
o inverno que, dentre as quatro estações, é a
temporada mais charmosa e romântica que temos no
nosso calendário. Por este motivo, escolhemos este
período e em 2022 teremos as comemorações da 15ª
Edição, onde mais uma vez iremos defender a nossa
“Bandeira da cultura gastronômica mundial” que é
observada em Saquarema. O intuito é divulgar a rica
culinária da cidade com seus cozinheiros e chefes de
cozinha, brasileiros de vários estados e estrangeiros
de várias nacionalidades, que escolheram nossa
cidade para morar e trabalhar. E, é claro, os
Saquaremenses, que nos prestigiam desde 2008.

Agosto 2022
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NOS FINS DE SEMANA
12 DIAS DE EVENTO
14 DIA DOS PAIS

Diversidade
Gastronômica
Saquarema reflete a miscigenação e a
diversidade de grupos étnicos que
compõem a nossa nação e isto é
representado muito bem através dos
seus vários restaurantes, trazendo uma
atmosfera recheada de riqueza cultural
e muita gastronomia, durante todo o
evento. O Festival apresenta os
melhores restaurantes da cidade,
espalhados por vários bairros, trazendo
os menus temáticos de suas regiões,
onde estes chefes e cozinheiros irão
defender suas raízes, com criações
inéditas de pratos e sobremesas,
elaborados especialmente para o
Festival. Com tudo isso o evento
fortalece o slogan “O Gosto de Agosto
- Sabores de todas as culturas”.
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Valores
CULTURA
GASTRONÔMICA

DESENVOLVIMENTO DA
ECONOMIA LOCAL

TURISMO

CONEXÃO
HUMANA
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BRASILIDADE
MISCIGENAÇÃO

MUSICALIDADE

ARTE E
CULTURA

ACESSIBILIDADE

INOVAÇÃO E
TECNOLOGIA

SUSTENTABILIDADE

Principais Objetivos

Atrair a atenção do grande público e moradores para a
excelente culinária dos restaurantes locais.
Divulgar a cidade e seus pontos turísticos.
Fortalecer a economia da cidade fazendo o público circular
em outros estabelecimentos, ocupar pousadas, consumir
em outros serviços e segmentos do comécio como: táxis,
postos de gasolina etc... Inclusive gerando empregos fixos
e temporários.
Qualificar os restaurantes através de workshops e outras
ações didáticas voltadas à gastronomia e ao atendimento
ao público.

O Festival Gastronômico O Gosto de Agosto é realizado em Saquarema, Região dos
Lagos (Costa do Sol), cidade turística com muita visibilidade e município brasileiro
conhecido e oficializado por projeto de lei aprovado no Congresso e sancionado no
Brasil como a "Capital Nacional do Surfe". Localizada no Estado do Rio de Janeiro, fica
apenas a 113 km da capital.
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Turismo
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Cidade predominantemente turística, Saquarema tem como principais atrações:
Gastronomia rica culturalmente e excelente rede hoteleira, com vários hotéis
fazenda que ficam em plena Mata Atlântica, além dos praianos;
A igreja matriz “Nossa Senhora de Nazareth”, fundada em 1630;
Lindas praias (sendo as mais procuradas, Vila, Itaúna, Barra Nova, VilaTur e
Jaconé);
Lagoas (Saquarema; Vermelha, única de água doce em toda a região;
Jacarepiá);
Cachoeiras, montanhas, rampa de Voo Livre;
O Sambaqui da Beirada (sítio arqueológico de 4.500 anos);
A Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, situada num outeiro à beira-mar;
O Cemitério Municipal, situado numa encosta à beira-mar;
O Templo do Rock (museu-residência do roqueiro Serguei);
O Mirante do Morro da Cruz;
O Centro de Treinamento de Vôlei da CBV;
Cachoeiras do Tingui em Sampaio Correa;
Casa de Cultura Walmyr Ayala;
Trilha dos Goonies, caminhos de Darwin;
Beach Rocks - formações geológicas que provam que África e América já
foram um só continente, pois só existem neste nosso litoral e no litoral da
costa africana.

Menus
especiais
com preços
populares!
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P.S. A organização do evento deixa aberto a possibilidade de alguns restaurantes
servirem os mesmos ingredientes, como carnes, peixes, sobremesas e outros.
Entendemos que cada um tem o seu jeito e estilo de cozinhar e até de apresentar
seus pratos, além disso a concorrência é saudável em todos os aspectos, apesar
do FESTIVAL não ser um concurso e sim um evento de divulgação dos
restaurantes e suas culturas e também de nossa querida Saquarema.

a partir de

R$ 15,00 ou

a partir de

R$ 25,00 ou

a partir de R$
a partir de

10,00 ou

R$ 50,00

Preços populares com menu completo a partir de
R$50,00 por pessoa, respeitando os tipos de insumos
utilizados pelos restaurantes participantes.

Ações
Didáticas

FESTA DE ABERTURA, WORKSHOP, COMIDA E ARTE

Metas
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Em 2015 realizamos o 1º Workshop de Saquarema sobre
gastronomia, turismo, cultura e vinhos, o evento foi
realizado pela organização do “O Gosto de Agosto” em
conjunto com os alunos do curso de turismo e
hospedagem da instituição de ensino FAETEC de
SAQUAREMA. Desde então buscamos outras parcerias
como o Sebrae e outros agentes que atuam no cenário da
gastronomia, chefes, sommeliers e mestres cervejeiros. .
Foto: Edison Pedroso

Alcance
visual e
público
estimado

Acreditamos que o alcance visual atinja milhares de pessoas por todo o
Estado do Rio de Janeiro, Região dos Lagos e também a nível Brasil e
internacionalmente, visto que o evento cresce a cada ano além das
redes sociais e todas as mídias utilizadas para a divulgação do Festival.

008
2
E
D
DES

Desde 2016 estamos em parceria com Emissora InterTV afiliada da Rede
Globo que atua na Região dos Lagos, Região Serrana e Norte Fluminense, que
divulga em sua grade publicitária os comerciais com o vídeos produzidos pela
organização do Festival “O Gosto de Agosto” e alguns dos restaurantes
envolvidos.
As chamadas publicitárias ocorrem durante todo o mês de Agosto, fazendo
com que o público de várias cidades do Brasil compareça ao Festival.
OBS.: ESTA PARCERIA ESTÁ ABERTA PARA PATROCINADORES QUE QUEIRAM
PONTUAR SUA MARCA JUNTO AO EVENTO NA GRADE PUBLICITÁRIA DA EMISSORA.
CONSULTE!

PÚBLICO
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FAIXA ETÁRIA
30 A 49

51%

+ 50

24%

20 A 29

20%

15 A 19

5%

SEXO

ACOMPANHANTE

ESCOLARIDADE
Superior

51%

Médio

40%

Outros

9%

Cônjuge

45%

Amigo

27%

Parente

23%

Sozinho

5%

42%

58%

Metas de
Divulgação e
Comunicação
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A divulgação se fará com ações promocionais
usadas como formas de aplicação das
logomarcas dos parceiros patrocinadores e de
todas as casas participantes, na imprensa através
de matérias jornalisticas, veiculação nas mídias
impressas, jornais, revistas, em mídias televisivas,
nas rádios e no próprio site
www.ogostodeagosto.com durante o ano todo.

Teremos a princípio:
Chamadas institucionais ou patrocinadas com a sua marca(consulte) chamando para
o site do evento, na grade publicitária da afiliada Globo InterTV Alto Litoral.

Assessoria de imprensa divulgando o Festival nas mídias.
Outdoors espalhados pela cidade e nas rodovias da Região dos Lagos.
7 Displays na Praça do Pedágio da Ponte Rio Niterói por 30 dias(consulte).
Display na entrada de Saquarema.
Ônibus - Bus Windows.
Pórticos, conforme disponibilidade.
30 Banners espalhados nos restaurantes e em outros estabelecimentos.
5.000 Folders A4/ 3 dobras com os menus dos restaurantes e sua marca.
50 Cartazes – Adesivos para vidros traseiros de automóveis.
50 Aventais com a logomarca do festival e o site www.ogostodeagosto.com
80 Camisetas para os restaurantes com todos os participantes estampados.

Outdoors

LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL

(*) imagens meramente ilustrativas.

Displays da Ponte Rio-Niterói
Fluxo diário de veículos nos
pedagiados da Ponte Rio Niteroi
Dias de semana: 150.000 veículos p/dia
Fins de semana: 80.000 veículos p/dia
Fluxo médio mensal: 4.500.000 veículos
Média mensal de 9 milhões de pessoas

1.350 inserções por dia
40.500 inserções por mês
LOOP de 4 em 4 minutos com
mensagens de 8 segundos nos 7
painéis simultaneamente.
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COMO CHEGAR
ACESSOS RODOVIÁRIOS:

RJ 106 · Rodovia Amaral Peixoto
RJ 118 · Estr. Sampaio Corrêa - Jaconé - Ponta Negra
RJ 124 · Via Lagos
RJ 128 · Av. Saquarema/Estrada do Palmital
LINHAS DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS

Auto Viação 1001 - Rodoviárias do Rio e Niteroi
DISTÂNCIAS ENTRE CIDADES

Rio de Janeiro > Saquarema - 113 Km

Friburgo > Saquarema - 142 Km

Niterói > Saquarema - 100 Km

Teresópolis > Saquarema - 141 Km

Búzios > Saquarema - 92,6 Km

Lumiar > Saquarema - 134 Km

Cabo Frio > Saquarema - 72,5 Km

Barra do Sana > Saquarema - 119 Km

Arraial do Cabo > Saquarema - 61,3 Km
Rio Bonito > Saquarema - 41,2 Km
Araruama > Saquarema - 22,7 Km
São Paulo > Saquarema - 540 Km

CONVITE
Venha fazer parte do Festival que, em
2022, comemora 15 anos de sucesso!
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PERMITIDAS

Ações diretas de sampling e outras atividades
nos restaurantes do Festival. Consulte.

Excelente visibilidade e posicionamento para a sua marca;
Interatividade com o público e participantes presentes no
Festival, durante todo o mês de Agosto;
Oportunidades para captar novos clientes;
O momento certo para fidelizar seus clientes.
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FICHA TÉCNICA
PROJETO, ORGANIZAÇÃO, MARKETING,
PRODUÇÃO E COMUNICAÇÃO
JÚNIOR IMBIRIBA (SEBASTIÃO) // ANA TERESA CARREIRA
FÁBIO OURIQUE // ROSSANA PISMEL

CONTATO COMERCIAIL

(22) 99779-0993
Cláudia Bragança

claudia@alavancareventos.com
Apoios:

www.ogostodeagosto.com
ogostodeagosto.gastronomia

Realização:

ogostodeagosto

ARTE, DIAGRAMAÇÃO E SITE
1PAPACAIO DESIGN (MARCIA D´EGMONT TARUMA)

Eventos

