“Cinema Itinerante”

O CINECAR:
CineCar alia alta tecnologia com modelo retrô de cinema
“Tudo nasceu de um sonho que transformamos em realidade com muito trabalho e investimento”. Uma ideia que surgiu em 2011 no modelo itinerante e que trouxe à São Paulo um
antigo modelo de cinema que se perdeu com o tempo.
Pioneiro do século no segmento de cinema ao ar livre em São Paulo, o CineCar trouxe de volta o cinema drive in.
A essência é a mesma dos anos 60, uma verdadeira viagem no tempo, mas com uma grande diferença: projeção
digital e som estéreo dentro do carro.
O CineCar com mais unidades instaladas atende em todo Brasil, levando cultura, lazer, segurança e conforto ao

público mais exigente, as projeções são de alta tecnologia que o século XXI exige.
Para quem não viveu essa época, o CineCar faz você viver e curtir uma experiência diferente e única.

A história do Cine Drive-in começa em 1932, quando a mãe do americano Richard Hollingshead reclamou dos
desconfortáveis assentos de cinema para pessoas acima do peso. Para solucionar o problema ele criou o
cinema Drive-in como conhecemos hoje. Amarrou um lençol em duas árvores para servir de tela e, com um
projetor Kodak 1928, exibiu um filme enquanto a mãe estava dentro de seu próprio carro.

CINEMA DRIVE IN

Ah, como era bom viver na década de 50 e 60, quando dava para ver um filme sob a luz do luar entre topetes e vestidos rodados. Se você perdeu essa época, não se preocupe, o
CineCar trouxe o cinema drive in de volta, e faz você voltar no tempo e curtir uma experiência diferente.
Ver um filme do seu carro ao ar livre, você cria seu próprio ambiente e ao mesmo tempo vive a magia do público da comunidade com uma imensa tela, é a combinação perfeita de
ambos.
É o lugar ideal para levar o seu parceiro para uma primeira data, viver com amigos ou desfrutar de plano familiar, sem preocupação com estacionamento, espera em filas longas para

comprar ingressos e sobre tudo o deixando completamente à vontade.
Se você é daqueles que adora comer e beber, conversar, atender o celular no cinema, seu lugar é no CineCar. Pode namorar, pode levar o bebê de colo, seu pet, travesseiro, cobertor,
fumar, beber uma cerveja e ainda mais exige menos preparativos do que ir à esquina comprar pão, basta entrar no carro, de chinelo, de bermuda e ir se divertir.

No CineCar você pode se espalhar sem culpa pelas poltronas do seu carro. É a solução para
fumantes, que simplesmente abrem as janelas para baforar ao relento. É o sossego das velhinhas,

especialistas em comentar cada cena.
É a redenção dos despojados, que podem aparecer de pantufas e pijamas. É a solução dos
modernos, que podem se pendurar à vontade nos seus inúmeros celulares. É a diversão das
crianças vendo seus filmes animados. E é, sobretudo, o ninho dos apaixonados.

CINECAR ITINERANTE

Com o patrocino iniciativa privada e/ou da Prefeitura é exibido aos munícipes filmes dos maiores estúdios de cinema do mundo, levando ao público lazer e cultura pela verdadeira
experiência assistindo um filme sob quatro rodas.
O CineCar é uma plataforma móvel de cinema itinerante, aprovado pela ANCINE nº 43.067, desenvolve projetos onde são exibidos filmes retrô e da atualidade em Estacionamentos
de Shopping e Supermercados, Praças Públicas, Centro de Exposições, Áreas de Lazer, Clubes, Ginásios, grandes áreas de terrenos, Escolas, dentre outros, levando cultura e lazer a

população em todo Brasil.
Possuímos toda estrutura necessária para trazer ao público filmes com imagens e
som de alta qualidade. A montagem do cinema é executada por profissionais
técnicos e equipes treinadas aptas para dar apoio ao público com total segurança.
Com projetores profissionais de alta definição, som acústico e uma imensa tela são
exibidos filmes retrô e da atualidade no conforto do seu carro.

A união da magia cinematográfica e o visual lúdico de um cinema ao ar livre
despertam grande interesse nas comunidades onde se instalam, levando emoção e
entretenimento ao público, em uma imensa tela.

E o som? Basta sintonizar o rádio FM do seu carro em nossa frequência que o som
do filme se propaga nos alto-falantes, caso não possua FM no carro fornecemos
mini caixas de som. Para motos, bikes e pedestres disponibilizamos: fone de ouvido

e cadeiras personalizadas.

MEIOS TÉCNICOS:
• 1 projetor profissional digital Barco, 1 projetor profissional digital backup (não simultâneo);

• Estruturas Box Truss Q-30 possuímos várias medidas, as mais usadas são: 12x7= 84m² (projeção total), 10x6= 60m² (projeção total), temos a opção para pequenos eventos telão
inflável de 10x7=70m² (projeção 8x4) ou conforme disponibilidade e projeto;
• O som também é da mais alta qualidade e pode ser ouvido diretamente nos alto-falantes do veículo
através de estação de FM em nossa frequência, ou mini caixa de som para veículos sem rádio FM;
•

Equipamentos de segurança, cadeiras personalizadas, fone de ouvido, caixas de som, controle de
bilheteria e acessórios como: prismas, nobreak, balcão de entrada, bastões sinalizadores, coletes
refletivos, rádios de comunicação e toda estrutura necessária com redundância.

Cinema para crianças período diurno com filmes educativos e desenhos
animados, onde as escolas poderão proporcionar uma atração diferente
além do aprendizado. O local deve ter pouca iluminação (área ou quadra
coberta), nesse caso utilizamos o telão inflável de 10x7= 70 m².

VEÍCULO DE APÓIO TÉCNCO

FILMES, VENDA E RESERVA DE INGRESSOS,
PROGRAMAÇÕES:
No CineCar você poderá viver essa magia em um ambiente retrô com filmes da atualidade e clássicos da época dos anos 60, 70 e 80.
FILMES: Os filmes poderão ser da escolha do Patrocinador, enviamos vários obras como sugestão e conforme disponibilidade das Produtoras e Distribuidoras.
VENDA DE INGRESSOS: Para venda de ingressos ao público poderá ser na bilheteria local ou através de nosso site: www.cinecar.com.br. A compra

poderá se feita através de cartão de crédito, débito ou boleto, após a compra o comprador receberá através de seu e-mail o QR CODE para
validação na entrada do CineCar. Também poderá efetuar a compra de Pipocas, refrigerantes, cerveja e outros alimentos disponíveis em nosso site.

Aconselhamos efetuar a compra no site devido a lotação.
RESERVA DE INGRESSOS: Quando não há venda de bilheteria é necessário fazer a reserva através de nosso site: www.cinecar.com.br, após a reserva o cliente receberá através de seu
e-mail o QR CODE para validação na entrada do CineCar.
PROGRAMAÇÕES DO CINECAR:
Toda

programação

do

CineCar

poderá

ser

acompanhada

em

nosso

site:

www.cinecar.com.br ou nas redes sociais: @ocinecar.
• Filmes retrô e da atualidade;
• Futebol período noturno;
• Encontro de motociclistas e ciclistas;
• Eventos: beneficentes, lançamento de produtos, feira e exposição de carros antigos, dia
dos namorados, crianças, pais, mães, aniversários, debutantes, casamentos, shows,
eventos empresariais, missas, cultos e eventos direcionados a cada público.

www.cinecar.com.br

“ACESSO A POPULAÇÃO”

Consolidada como a sétima arte, a telona realmente encanta multidões. O cinema pode ajudar a compreender quem somos e como somos representados. Ou seja, contribui na
construção de identidades sociais e ao mesmo tempo cultura e diversão.
Quando assistimos a um filme somos levados para dentro de uma história. Emoções, lágrimas e risadas.
O cinema é uma das artes mais populares e bem recebidas pelo público, porém a maioria das cidades
não possui salas onde os filmes possam ser exibidos. Mas se os moradores não vão ao cinema, o

CineCar vai ao seu encontro.
Apesar do Brasil aparecer como um dos maiores vendedores mundiais de ingresso para cinema, esse

potencial não se reflete de maneira homogênea no país. Em geral, as salas de cinema brasileiras estão
localizadas nas regiões metropolitanas. Dessa forma, a população de municípios situados no interior
ou mais afastados das capitais, não possui acesso à sétima arte.
As sessões de cinema itinerantes do CineCar surgem como uma opção para a formação de público, além de enfatizarem a importância do acesso à cultura por parte da população em

todo Brasil.

"Além disso, é diferente. É estar do lado de fora, ao ar livre,
olhando as estrelas, ao invés de estar em um local fechado
lotado."

O CineCar incluiu tecnologia contemporânea, como som
estéreo FM e projeção digital, para manter o cinema de
acordo com os tempos modernos.

O CINECAR VAI ATÉ VOCÊ:

CINECAR ITINERANTE
• Equipamentos cinematográficos com 2 projetores profissionais digitais e acessórios;
• Estrutura Box Truss Q30 conforme área e projeto;
• Equipe especializada para montagem e desmontagem

com profissionais treinados com projecionista;
• Controle eletrônico de entrada de veículos e pedestres em cada seção;

• Cultura e diversão a população;
• Colaboradores treinados para atendimento ao público;
A IMPORTÂNCIA DO CINEMA COMO LAZER POPULAR E AS SUAS FORMAS DE INCLUSÃO

• Veículos próprios de carga e passageiros;
• Geração de empregos na cidade, atrai o público das cidades vizinhas;
• Exibição de filmes conforme programação;
• Patrocinadores: exibição de trailer publicitário no início e fim de cada sessão,
banners, Painel nas laterais (empena) do telão e abaixo da tela de exibição, Painel
nas colunas do portal de entrada do CineCar, sampling, dentre outros;
• Contratações na cidade de colaboradores, Food Truck e o que se fizer necessário.

AO ENTRAR NO CINECAR
AVISOS IMPORTANTES

• É obrigatório desligar os faróis para entrar no CineCar, use somente lanterna;

• Para ouvir o filme, basta sintonizar o rádio do seu carro em nossa frequência FM;
• Veículos mais altos devem estacionar na última fila ou nas laterais;
• A velocidade é limitada, (10) km/hora e deve ser conduzida com cuidado, pois há prioridade para os pedestres;
• Disponibilizamos mini caixas de som para veículos que não possuam rádio FM, para solicitar ao atendente acenda a lanterna, é necessário a entrega de documento que será
devolvido na saída mediante a entrega;
• Motociclistas, ciclistas e pedestres: disponibilizamos cadeiras personalizadas na frente do telão e fone de ouvido, basta sintonizar em nossa frequência FM para escutar o filme
com volume conforme desejado; Atenção: não permitido durante o período de pandemia.
• Para chamar o garçom basta acender a lanterna do veículo e será atendido;
• Emergências ligue o pisca alerta, a nossa equipe irá auxiliá-lo.
• No CineCar sempre damos boas-vindas aos membros peludos da família. Pedimos que eles sejam mantidos na coleira enquanto estão fora do veículo. Disponibilizamos
saquinhos higiênicos coletor de fezes;
• A entrada dá direito a ver um filme;
• Ao sair não acenda os faróis, somente a lanterna, nossa equipe irá auxiliá-lo, caso tenha solicitado mini caixa de som ou fone de ouvido devolva na saída e pegue seu
documento.

COMO FUNCIONA:

A entrada de carros, SUV e pick-ups são controladas
conforme sua capacidade de passageiros. Os veículos com
maior altura são acomodados nas últimas fileiras por
razões de visibilidade, mas não se preocupe, porque nossa
tela é muito grande.
Uma vez dentro do CineCar não acenda o farol, só use a
lanterna para estacionar, nossa equipe estará com coletes refletivos e bastões luminosos lhe auxiliando onde estacionar.

Nossa equipe está prepara para dar o melhor atendimento
no conforto do seu carro, desde a validação do ingressos
até a sua saída.
O local possui total segurança, para chamar nossa equipe
basta acender a lanterna do veículo.

Em caso de emergência ligue o pisca alerta.

E O SOM? Basta sintonizar o rádio do seu carro em nossa
frequência FM e o som do filme vai se propagar nos altofalantes do veículo.
Caso não possua rádio FM disponibilizamos mini
caixas de som para o interior do veículo, para
solicitar ao atendente ligue a lanterna do seu carro

ALIMENTAÇÃO:

O que serve?

O CineCar serve o famoso “PIPOCAR”, água,

refrigerante e cervejas com preços acessíveis, e não esqueça que
para chamar o garçom basta acender a lanterna. Devido a
pandemia as pipocas estão sendo servidas em sacos com lacre.
Conforme o local e Patrocinador poderá haver Food Truck para
serem servidos lanches, porções, açaí, sucos dentre outros no
conforto do seu carro.

ATENDIMENTO NO VEÍCULO:

Nossa equipe está preparada para oferecer o melhor atendimento,
faça seu pedido e entregamos no seu carro com bandeja
personalizada de encaixe no vidro para seu conforto.

PEDESTRES, MOTOS E BIKES:
ATENÇÃO: Não permitido durante o período da pandemia.

Para pedestres, motociclistas e ciclistas disponibilizamos fone de
ouvido com rádio FM e cadeiras personalizadas em frente ao telão.
CADEIRAS:

Disponibilizamos cadeiras personalizadas na frente do telão, há
preferência para: idosos, deficientes, pedestres, motociclistas e ciclistas.

PÚBLICO PARA TODAS AS IDADES

CINEMA PARA AMANTES DE DUAS RODAS:

ATENÇÃO: Não permitido durante o período da pandemia

Pedaladas, pausa para um bom filme ao ar livre, e mais pedaladas, isso agora é possível!
Se sua paixão é de duas rodas, não se preocupe, o CineCar tem uma área reservada para que você possa estacionar sua moto ou bike
e aproveitar momentos inesquecíveis. Disponibilizamos fone de ouvido e cadeiras personalizadas para seu maior conforto.

QUE TAL LEVAR SEU PET AO CINEMA?
NO CINECAR ISSO É POSSÍVEL!

QUE NOSSOS PETS JÁ FAZEM PARTE DE NOSSA FAMÍLIA NÃO RESTAM DÚVIDAS,
AGORA, ATÉ NO CINEMA É POSSÍVEL LEVÁ-LOS, VOCÊ SABIA DISSO?
No CineCar você pode curtir um filme com o seu peludo dentro do seu carro com
todo conforto e privacidade e compartilhar momentos inesquecíveis, é uma
experiência inovadora, é incrível. Disponibilizamos saquinhos higiênicos coletor
de fezes, por favor, limpe após ele fazer as suas necessidades.

SUGESTÕES DE EVENTOS:

PERGUNTAS FREQUENTES DO PÚBLICO:

1) Onde fica o CineCar e que horas abre?
O CineCar Itinerante se apresenta em todo Brasil, para acompanhar onde estaremos fazendo exibições e horário de funcionamento basta entrar em nosso site:
www.cinecar.com.br ou pelas redes sociais @ocinecar. Nossa programação não estará disponível para eventos privados.
2) Existe uma sessão em caso de chuva ou mau tempo?
Sim, há sempre sessões e não é interrompida por causa da chuva, a menos que as condições sejam extremas, a qualidade da imagem não é afetada pela chuva. Caso seja
necessário o enceramento da sessão devido a forte chuva você terá direito a um novo ingresso.

3) Qual é o preço do CineCar?
O ingresso pode ser gratuito conforme o Patrocinador, no caso de venda (bilheteria) o valor do ingresso pode variar de R$ 65,00 a R$ 75,00 conforme o local de exibição, para
acompanhar os valores entre em nosso site: www.cinecar.com.br. O valor do ingresso é por carro não importa o número de ocupantes desde que seja respeitada a lotação.

4) No caso de motos, bikes e pedestres como funciona? ATENÇÃO: Não permitido durante o período da pandemia
Disponibilizamos sem custo cadeiras personalizadas na frente do telão e fone de ouvido FM.
5) Quantos filmes posso assistir?

A entrada dá direito a ver um filme.
6) Os ocupantes do carro pagam?
Não, somente o veículo desde que respeitados o limite de ocupantes.
7) Como posso fazer a reserva gratuita ou comprar do ingresso?
Reservas e compras através de nosso site www.cinecar.com.br, rede credenciada ou em nossa bilheteria na entrada com cartão de débito, crédito ou dinheiro. Os ingressos serão
validados na entrada do CineCar através do QR CODE.
8) Onde posso verificar a programação e os horários do CineCar?
Em nosso site www.cinecar.com.br ou através do Facebook e Instagram em @ocinecar.
9) Pode levar animais de estimação?
Sim. Desde que o proprietário controle o animal e não perturbe os espectadores, não é permitida a circulação nas dependências do CineCar, disponibilizamos saquinhos higiênicos

coletor de fezes, por favor, limpe após ele fazer as suas necessidades.

PERGUNTAS FREQUENTES DO PÚBLICO:

10) Posso levar criança de colo?
Sim, de qualquer idade.
11) Como o filme é ouvido?

Basta sintonizar o rádio do seu carro em nossa frequência FM e o som do filme vai se propagar nos alto-falantes do carro. Caso o carro não tenha rádio dispomos de mini caixas de
som, solicite ao atendente, ligue a lanterna do seu carro e aguarde para ser atendido. Caso queira sintonize nossa frequência FM em seu celular.
12) O carro pode entrar durante o filme?
Sim, mas sempre tenha cautela para não ligar as luzes dianteiras, somente a lanterna para não atrapalhar o publico, nosso pessoal estará de coletes refletivos e bastões luminosos
orientando onde estacionar.
13) O que vocês servem, tem alimentação?
Sim, pipocas, refrigerantes e cervejas (conforme regras do local), lanches e porções serão servidos pelos Food Truck do local.
14) Eu não possuo carro, bike ou moto posso entrar?
Sim, temos cadeiras exclusivas para pedestres e fone de ouvido. ATENÇÃO: Não permitido durante o período da pandemia.
15) Posso trazer comida / bebida do exterior?
Sim, mas não esqueça que temos excelentes opções com bons preços.

16) Posso assistir o filme de fora do carro?
Sim, você pode trazer suas cadeiras e desfrutar do cinema ao ar livre! ATENÇÃO: Não permitido durante o período da pandemia.
17) Posso assistir o filme na caçamba da pick-up?

Sim, pare de ré, leve sempre um colchonete, cobertor e travesseiro caso esteja frio
18) Você tem banheiro?
Sim, conforme estrutura do local do evento. ATENÇÃO: o acesso ao banheiro é controlado e o uso de mascara é obrigatório.

19) Em caso de falha técnica que acontece?
Se o problema técnico não for resolvido no momento o recinto será fechado distribuindo convites para outro dia a todos os clientes, ou em caso de compra o valor pago será
devolvido conforme sua preferência.

PERGUNTAS FREQUENTES DO PÚBLICO:

20) Como posso chamar o garçom para fazer o pedido?

Basta ligar a lanterna do veículo e o garçom irá atende-lo prontamente;
21) Como posso pagar o consumo do bar e lanchonete?
Diretamente ao garçom no cartão de crédito, débito ou dinheiro.

22) Qual o horário de abertura?
45 minutos antes do início da primeira sessão.

AQUI VOCÊ NÃO PAGA
ESTACIONAMENTO
E AINDA A PIPOCA VAI

23) Qual o horário de fechamento?
Após o término da última sessão.
Importante: Os clientes devem manter o ingresso do CineCar enquanto estiverem nas dependências do Cinema mesmo depois de validado.

ATÉ VOCÊ

PRECAUÇÕES EM ÉPOCA DE PANDEMIA:

DEVIDO A COVID-19, O CINECAR ADOTOU MEDIDAS DE SEGURANÇA DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA CONFORME SEGUE:
• Para atendimento ao público, no início de cada sessão todos os nossos colaboradores passarão pelo teste de temperatura através de termômetro digital de testa infravermelho,
farão a higienização e uso obrigatório de máscaras, luvas, toucas descartáveis, álcool gel 70%, sempre mantendo o distanciamento adequado;
• Somente será permitida a entrada com até 4 pessoas da mesma família por veículo conforme determinação do Protocolo Sanitário do Governo do Estado de São Paulo;
• É obrigatório ao público uso de máscaras mesmo dentro do veículo na entrada e saída, recepção, validação do ingresso, ida e volta e permanecia no banheiro e pedidos ao garçom;
• A validação de ingressos deverá ser visual ou através de leitores óticos, sem contato manual por parte do atendente;
• Entrada e saída de veículos em fila única com distanciamento, todo percurso será sinalizado e terá sempre um colaborador por perto para auxiliá-lo;
• Ao estacionar mantenha distancia de 1,5 metros entre os veículos, não se preocupe, nossos colaboradores irão auxiliá-lo;
• O público deverá ficar dentro de seus próprios carros, somente é permitida a saída para o banheiro;
• Nossa equipe manterá controle de pessoas ao entrar e sair dos banheiros com distanciamento, use mascaras;

• Todos produtos entregues ao público são esterilizados e embalados hermeticamente;
• Não será permitida a circulação de pessoas no local;
• Para fazer o pedido ao garçom basta acender a lanterna do veículo, um de nossos colaboradores irá atendê-lo, por favor, use

mascara;
• Não iremos fornecer pipocas em embalagens tradicionais, para sua segurança serão embaladas e lacradas em sacos de papel;
• A entrega de alimentos e bebida será através de bandeja de encaixe no vidro do veículo externamente;

• Somente será permitido entrada de carros, SUV e pick-ups;
• Em caso de emergência ligue o pisca alerta nossa equipe irá auxiliá-lo;
• Não será permitida a entrada de motos, bicicletas, pedestres e pets;
• Nenhum contato físico será permitido.

VOCÊ SABIA QUE PODE TREINAR SEUS COLABORADORES NO
CINECAR?
O CineCar disponibiliza todos equipamentos necessários para
treinamento de seus funcionários, lançamento de produtos e
outras atividades, com uma imensa tela e som dentro do carro,
seu colaborador poderá receber todo treinamento necessário.
Caso queria fazer uma pergunta chame nosso atendente, basta
ligar a lanterna do carro, através de mensagem ou rádio de
comunicação passará sua mensagem.

Nossos colaboradores levam até o veículo a alimentação e bebidas sem a necessidade de sair do carro com total segurança.

PATROCINADORES

PORQUE DIVULGAR SUA MARCA:

Uma ação no CineCar requer primeiramente planejamento para alcançar a efetividade. Antes de encarar qualquer tipo de anúncio para a sua empresa, a dúvida que surge é na
segmentação de público para passar a sua mensagem. Com a ação no cinema não é diferente. No entanto, você conhece o perfil de quem mais frequenta as salas? Essa é uma
informação que pode te ajudar e é também o principal foco.
Os motivos pelos quais você pode escolher a ação no CineCar como prioridade de divulgação é, publico de todas as idades (veja pesquisa abaixo), exibição de filme com sua

mensagem e marca trailer publicitário) antes e depois das seções, patrocínio de materiais e brindes, esta é uma medida eficaz em especial quando o objetivo é fixar a seu
produto/marca entre os espectadores com a garantia de qualidade de som e imagem.

Segundo pesquisa selecionada a faixa etária que vai com mais frequência ao cinema é a de 18 a 25 anos, que representa 25% do público, em seguida, de 26 a 35 (23%), 12 a 18
(20%), 36 a 45 (15%), 46 a 56 (9%) e por fim as pessoas acima de 56 anos (8%).
Outra informação interessante mostra que as mulheres vão mais ao cinema que os homens, o público feminino representa 52% dos espectadores, enquanto o masculino 48%.
Mais uma informação que pode ser utilizada na ação no cinema que conseguimos levantar é
referente à classe econômica que frequenta o espaço com 49%, a classe B predomina
seguida da classe C, com 41% em terceiro e quarto lugar, respectivamente temos a classe A
(9%) e a D (1%). A partir disso, é possível selecionar o filme com base na expectativa de
público, gênero e classificação indicativa para segmentar a sua ação.
Apresentamos diversas possibilidades para trabalhar a sua marca neste espaço. Oferecemos
formas de fixar e divulgar o nome de sua empresa através de uma ação no cinema, com
utilização de uma enorme tela, programações inusitadas que envolvam o público,
personalização do CineCar, entre outras possibilidades.

PRINCIPAIS PONTOS DE DIVULGAÇÃO PARA PATROCÍNIO

•

Trailers publicitários antes e após cada sessão;

•

Painel nas laterais (empena) do telão e abaixo da tela de exibição;

•

Painel nas colunas do portal de entrada do CineCar;

•

Painéis nos muros nas laterais do local;

•

Patrocínios: distribuição de sampling, saco de lixo para o carro, embalagem de pipoca,
guardanapos, copos plásticos e canudos ecológicos, porta garrafas, porta latas, caixa de
som interna no carro retornável, almofada, uniformes personalizados, brindes, folders,
balas, quiosques, flyers, dentre outros.

1º LUGAR NO GOOGLE ORGÂNICO

PÚBLICO

200 VEÍCULOS

DE

POR SESSÃO

800 PESSOAS

24 DIAS = 32 SESSÕES POR MÊS

DE
6.400 VEÍCULOS E 20.000 PESSOAS

POR MÊS
PROGRAMAÇÃO DAS SESSÕES
20:00 E 22:30 HORAS

3ª, 4ª, 5ª, E DOMINGO = 1 SESSÃO
6ª E SÁBADO = 2 SESSÕES

DIVULGAÇÃO GRATUITA NAS REDES SOCIAIS CINECAR

EVENTOS CINECAR

ocinecar

ocinecar

Clique e veja os depoimentos

CineCar Serviços Cinematográficos
ADM: Rua: Condessa do Pinhal, 115 – Campo Belo - CEP. 04610-060
(11) 4858-7788 - Whatsapp: (11) 94358-7014
www.cinecar.com.br – contato@cinecar.com.br

43067

