patronos
flip 2018

Possibilidade de investir
por meio da Lei Rouanet

patrono
branco

patrono
verde

patrono
azul

patrono
amarelo

patrono
ouro

a partir de
R$ 2.000,00

R$ 8.000,00

R$ 12.000,00

R$ 17.000,00

R$ 20.000,00

1 ingresso
para todas as
mesas ou
2 ingressos
para metade
das mesas"

2 ingressos
para todas
as mesas

2 ingressos
para todas as
mesas ou
04 ingressos
para metade
das mesas"

1 ingresso
para todas
as mesas ou
2 ingressos
para metade
das mesas"

2 ingressos
por mesa

3 ingressos
por mesa

4 ingressos
por mesa

2 credenciais

4 credenciais

6 credenciais

8 credenciais

Sim

Ingressos cortesia
para o Programa
Principal da Flip

Ingressos na compra
preferencial para
o Programa Principal
da Flip

Credenciais para ﬁla
preferencial

6 ingressos
no total, com
máximo de
2 por mesa

(acesso aos melhores
assentos no auditório
do Programa Principal)

Eventos Flip/
Relacionamento
com escritores
convidados

Convite com direito à acompanhante
para o Coquetel de Boas Vindas da
Flip, com presença dos escritores
convidados;
Convite para participação em ao
menos um Encontro Flip, com a
presença do(a) curador(a) da edição
2018, a ser realizado fora do período
da Festa Literária na cidade de
São Paulo ou do Rio de Janeiro."

(+)
Auxílio no
agendamento
de encontro com
até dois autores
do Programa
Principal

(+)
Possibilidade
de participar do
almoço dos
autores, que
ocorre de quinta
a domingo
(em restaurante
a ser deﬁnido)

Hospedagem

Auxílio em reservas de hospedagem para o período da Flip

Visibilidade

Possibilidade de divulgar nome nos materiais da Flip:
folder de programação, site e painel descritivo da Biblioteca Casa Azul na Praça da Matriz,
durante a Festa Literária"

Indique um amigo

A indicação de um amigo que efetive a participação no Programa de Patronos
dá direito ao patrono de usufruir das contrapartidas da categoria acima da sua contribuição

Descontos

Exclusão da taxa de conveniência para ingressos adquiridos na compra preferencial

Outros benefícios

Kit com livros assinados de escritores do Programa Principal da Flip;
Envio de publicações impressas da Flip e da Asociação Casa Azul.

