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PORTIFÓLIO / EXPERTISE
SOBRE A EMPRESA FULLTIME
Somos a FULLTIME – PRODUÇÕES CULTURAIS, uma empresa que trabalha com projetos culturais e
campanhas de popularização á cultura, produção executiva, formatação de projetos em várias áreas como:
teatro, cinema, dança, música, exposição, literatura, meio ambiente, culturas populares, educação, esporte
entre outras áreas da cultura e do entretenimento. Formatamos projetos para leis de incentivos e editais,
acompanhamos projetos via Salic ou Proac-ICMS. Assessoramos produtoras culturais e teatrais, ong’s,
prefeituras, empresas patrocinadoras, teatros e associações.
Temos algumas marcas hoje espalhadas pelo Brasil como: Mostra do Cinema Brasileiro, Festival do Cinema
Brasileiro, Vá ao Cinema, Vá no Teatro, Vá ao Circo, Vamos ao Cinema, Campanha Vá ao Teatro, Campanha
Vá ao Cinema, Vamos ao Teatro entre outras marcas. Podemos utilizar verba de leis de incentivo e verba de
marketing para alavancarmos projetos relacionados à cultura.
No aspecto de patrocínio, buscamos junto ás empresas, patrocínios para projetos já aprovados em leis de
incentivos com dedução no imposto de renda - Lei Rouanet ou do imposto do ICMS. Também podemos
oferecer projetos sem leis de incentivos que são ideais para dias de festas, peças teatrais para CIPA, meio
ambiente, educação, ações de marketing, comemorações, feiras, congressos, lançamentos e encontros, ações
de marketing, etc.
Trabalhamos com produtores, proponentes, empresas privadas e empresas que trabalham com marcas,
licenças de filmes, desenhos animados, seriados de TV e cinema via lei de incentivo.
Venha somar idéias criativas e expandirmos horizontes. Seja nosso parceiro. Junte-se a nós num projeto de
sucesso.
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CAMPO DE ATUAÇÃO
Trabalhamos com variados tipos de leis de incentivos, editais
públicos e privados, Proac-ICMS, lei Rouanet, Ancine e Lei do
Esporte.Trabalhamos na transversalidade de setores tipo teatro e
meio ambiente, utilizando-se das artes para falar de saúde,
esporte, educação, meio ambiente, reciclagem, sustentabilidade,
eco-sistema, melhor idade, mulher, infância, juventude, culturas
populares, tradições, música entre outros temas importantes. Se
você tiver a idéia nós temos a solução. Venha com sua idéia.
NOSSA PROPOSTA DE TRABALHO
Temos uma equipe preparada lhe dar assistência no que for
preciso. Trabalhamos na captação de patrocínios, formatação de
projetos, prestação de contas para leis de incentivos e editais
privados ou públicos, cursos de formatação de projetos culturais,
curso de produção cultural e teatral e campanhas de
popularização a cultura. Podemos utilizar verbas de patrocínios
para projetos culturais e verbas de marketing para atuar na
comunicação e marketing da empresa através de projetos
culturais.

ENTRETENIMENTO, MARCAS, PRODUTOS,
LICENÇAS, SERIADOS E DESENHOS ANIMADOS.
Utilizamos as leis de incentivo com o objetivo de promover,
propagar, fazer marketing e comunicação de sua marca.
Produtos infantis e adultos, desenhos animados; sempre
utilizando as leis de incentivo e transformando em shows,
espetáculos musicais ou teatrais. Ou seja, sua marca, um seriado
de TV, um desenho animado ou uma marca de produto pode
virar projeto de entretenimento. Assim como: desenho animado
pode virar um musical utilizando as leis de incentivos. Um seriado
de TV fechada ou aberta pode ser montado um show ou um
espetáculo musical. Podemos transformar sua licença, sua marca
e seriados em projetos culturais usando as leis de incentivo ou
verba de marketing, aquela verba reservada pela empresa para
investir o ano todo em campanhas. Consulte e veja como
funciona.
PATROCINADOR: COMO PATROCINAR NOSSOS PROJETOS
Temos vários projetos e de várias áreas. Vá na página Projetos e
Patrocinadores de nosso site e navegue pelos projetos até
encontrar o que você precisa. Ao navegar pelos projetos escolha
o nome e o número do projeto e nos comunique. Aqui você
encontra vários e diferentes projetos para patrocinar. Aqui na
Fulltime você tem a segurança e a comodidade, onde de seu
escritório você pode selecionar projeto sem estar sendo
incomodado. Entre na página Projetos e Patrocinadores e acesse
todos os projetos que você procura e precisa patrocinar. Ao
encontrar o projeto de seu gosto contate-nos e fique a vontade
em patrocinar a cultura deste país.
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NOSSO DESTAQUE
Oferecemos centenas de projetos aprovados em leis para você patrocinador escolher e patrocinar.
Destacamos nossa página de Projetos e Patrocinadores, uma página que se destaca por possuir projetos
culturais de várias áreas para serem patrocinados. É uma grande vitrine, um cardápio só de projetos culturais
onde você escolhe o número e o nome do projeto para patrocinar. É fácil, rápido e seguro. Entre na página
Projetos e Patrocinadores, veja e escolha alguns para patrocinar. Envie-nos sua solicitação.
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PRODUTORES: COMO ENVIAR PROJETOS
Para você produtor e proponente enviar projetos a Fulltime na
busca por patrocínios, você deve preecnher um cadastro e
enviar seu projeto. Tem que estar aprovado em alguma lei de
incentivo. Para isso você precisa entrar no site
www.fultime.com.br, ir até a página Projetos e Patrocinadores
e pegar a ficha cadastral, ler, entender, preencher e nos
enviar para agilizarmos. Ou então solicite por email. Todas as
dúvidas e questões de como funciona estão na ficha
cadastral. Solicite sua ficha cadastral.
Não somos patrocinadores, somos captadores de recursos
financeiros. Cadastramos seus projetos em nosso site na
intenção de buscar patrocínio para seus projetos mediante
uma comissão sobre o valor do projeto, se captado. Entre no
site e pegue sua ficha cadastral na página Projetos e
Patrocinadores ou na página da HOME. Envie seu projeto!

PRODUTORES: ENCONTRAR PATROCINADORES
Preparamos especialmente uma página como sugestão de
patrocínios para sua empresa ou projeto. Na página
Patrocínios e Editais você encontra algumas das principais
empresas patrocinadoras. São links que levam você diretos ao
patrocinador. Acesse nossa página e descubra um mundo de
patrocinadores para você se relacionar.

O MARKETING CULTURAL & COMUNICAÇÃO
Preparamos uma página super especial para você se deliciar em como saber o que é Marketing Cultural. Lá
você vai saber sobre marketing cultural, como patrocinar, o que uma empresa deve fazer para patrocinar,
explicações diversas, sobre leis de incentivo e muito mais. Fique sabendo de como o mercado funciona.

PREFEITURAS, CÂMARAS LEGISLATIVAS, ESTADOS E ÓRGÃOS PÚBLICOS
Temos projetos de peças teatrais para a programação do teatro. Podemos formatar projetos para a captação
de patrocínio. Trabalhar e desenvolver projetos, administrar e dar assessoria, na terceirização de
equipamentos de cultura e projetos culturais. Trabalhamos com emendas parlamentares, verbas de gabinete,
verbas de patrocinador. Construímos editais públicos para a cultura do município e outros estados.
Assessoramos vereadores, deputados, secretários de cultura e chefes de gabinete. Na administração de
teatros. Veja sua necessidade e nos consulte.
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PATROCINADOR: VENHA PATROCINAR NOSSOS PROJETOS!

PRODUTOR: ENVIE SEU PROJETO PARA NÓS!
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