
ANEXO 4

Modelo Básico
ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO

Trata-se de um planejamento para divulgar o projeto. Para beneficiar a comunidade, a
informação/comunicação precisa  chegar  até  ao  público  que  tem  potencial  para
consumir o bem cultural ou atividade artística proposta. Dessa forma, convém pensar
em como atrair público e divulgar o projeto cultural para as pessoas.

- Nome do evento/atividade/ação:
Um nome curto, chamativo e na linguagem do seu público-alvo ajuda a despertar a
curiosidade e o interesse para mais pessoas participarem.

- Público-alvo:
Pensar na faixa etária das pessoas a qual o projeto é direcionado (crianças, idosos,
etc),  assim  como,  região  (bairros,  cidades),  profissão  (educadores,  artistas
profissionais,  estudantes,  etc)  ou  área  de  interesse  afins,  etc.  Ver  também  a
classificação etária (se há alguma restrição de idade).
Pode-se pensar em mídia espontânea, aquela que vira notícia e entrevistas nos jornais
e o compartilhamento orgânico pela internet e também na mídia paga, onde um valor é
investido para fazer impressos, ter espaço em rádios e TVs e impulsionar publicações.

- Identidade visual e artes gráficas:
Uma boa arte  gráfica chama mais  atenção e dá credibilidade  ao projeto.  Pode-se
contratar o serviço de design gráfico, uma agência ou fazer bem você mesmo.

- Materiais de divulgação impressos:
Folders, panfletos, cartazes, banners, outdoors, etc. Pode-se colocar o tamanho, tipo
de papel e quantidade de materiais, onde serão colocados ou distribuídos.

- Release:
Texto  informativo/jornalístico  de  divulgação  do  projeto  para  encaminhar  para  a
imprensa local, regional e/ou estadual como sugestão de pauta. 

- Audiovisual:
Além do texto,  pode-se realizar  gravações de áudios  e gravações de vídeos para
vincular em rádios, TVs e na internet.

- Redes sociais:



Postagem dos materiais gráficos, áudios, fotos, vídeos para compartilhar nas redes
sociais de forma orgânica ou como impulsionamento pago (patrocinado), para alcançar
mais pessoas  de acordo com  o público-alvo.  Também é interessante a criação de
perfil e página oficiais do projeto.

- Cobertura do evento/ação ou atividades
Realizar a cobertura fotográfica, vídeos, gestão de redes sociais, etc.,  valoriza seu
projeto e pode ser utilizado para prestação de contas.

- Outros:
Meios  que  seu  projeto  pode  ser  divulgado,  por  exemplo,  criação  de  site,  blog,
cadastros de inscrição, marketing direto, etc.

*Atenção à aplicação dos logos alusivos ao Prêmio Nodgi Pellizzetti  de Incentivo à
Cultura, conforme o edital.


