QUER
INVESTIR?
A Panaceia Filmes é uma produtora que nasceu
com o objetivo de pensar e fazer cinema a
partir do seu lugar, o estado de Goiás. Em 2015
ela completa cinco anos e no currículo acumula
experiências com projetos de formação, reflexão
e produção na área Audiovisual.
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CINEMA
NA CALÇADA

EM NÚMEROS:

espectadores
Em 2011 nasceu o Cinema na Calçada que exibe filmes a
céu aberto todos os anos em uma calçada do centro da
Goiâna. Reocupar espaços historicamente marginalizados
é uma das premissas do Cinema na calçada que, através
de um entretenimento consciente, se atenta para questões
relativas à cultura e à sustentabilidade, contribuindo para
reforçar a identidade cultural do Goianiense.
O Cinema na Calçada caminha para sua 4º edição com o
objetivo de tornar o centro da cidade um espaço cada vez
mais de convívio.e de troca de experiências.

VEJA MAIS:
www.cinemanacalcada.com.br

SAPPI
Em 2014 a Panaceia realizou o primeiro SAPPI -

EM NÚMEROS:

participantes de
várias regiões
do Brasi

Seminário Audiovisual para Produtoras e Produtores
Independentes, um evento voltado para a gestão do audiovisual. O evento é o único evento do Centro-Oeste brasileiro dedicado exclusivamente à comercialização e troca de
experiências sobre produtos e serviços audiovisuais. O
sucesso absoluto da primeira edição ratifica a vocação do
SAPPI, que em 2014 reuniu convidados e participantes de
todo o Brasil, desde produtores, diretores, canais de televisões, distribuidoras, publicitários e agentes de venda.

VEJA MAIS:
sappi.panaceiafilmes.com

JANELA

EM NÚMEROS:

visualizações de
2012 a 2015

Criada em 2012 a revista é a primeira exclusivamente
dedicado ao cinema no estado de Goiás. Com presença
marcante nos principais festivais do Brasil, a ]JANELA[
vem ano a ano se consolidando como um essencial espaço
de convergência do cinema independente brasileiro, tanto
ao fidelizar leitores e amantes da sétima arte, quanto por
refletir e promover toda a cadeia cinematográfica

VEJA MAIS:
www.revistajanela.com

RETORNO

Através desses projetos o nome da sua
empresa pode alcançar uma rede formada
por milhares de pessoas em todo o Brasil.

QUEM SÃO ESSAS PESSOAS?

QUAIS AS VANTAGENS DE SUA
MARCA FALAR COM ESSA REDE?

Um público prioritariamente adulto, com
conhecimento formal avançado (estudantes, professores, mestres, doutores),
além de cinéfilos que acompanham a programação semanal do cinema em Goiás e
no Brasil.

O público consumidor tem cada dia mais
se interessado pelo valor de sua marca e
produto e não apenas pelos serviços. Ao
falar com esse público especializado, composto por formadores de opinião sua
marca estará apresentando seus valores,
ligados à cultura, entretenimento e sustentabilidade. Através de projetos culturais
e sociais sua empresa pode se aproximar

FICOU INTERESSADO?
Vamos nos reunir e escolher qual projeto encaixa
com o perfil de sua empresa e comunica da melhor
forma com seus clientes.
www.panaceiafilmes.com

