


YOGA É SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

"Todo domingo a gente faz uma pequena
revolução, propagando Yoga e bem estar"



Realizamos nossa
primeira aula de
Yoga na praia da
Barra da Tijuca

Jun/17

O evento passa
a acontecer

todo Domingo

Jul/17

Alcançamos
recordes de

público

Jun/18

Consolida-se
como principal
evento de Yoga
da Orla Carioca

Ago/19

Começa a
arrecadar

alimentos para
doação

Set/20

Continuamos
abrindo

caminhos para
o Yoga

Presente

 Um passo de cada vez...



Yoga é uma técnica de ajuste mental
que ajuda a combater o estresse,
alivia a ansiedade e todos podem se
beneficiar!

Ajude a propagar qualidade de vida. Uma
ação simples, que faz diferença na vida das
pessoas que você quer bem.

YOGA PARA
TODOS!

Saúde Mental



Consumidores estão
buscando experiências
agradáveis que ajudem a
tornar seu dia melhor.

Uma ação inovadora pode
CAUSAR IMPACTO
psicológico positivo e fazer
o cliente relacionar sua
marca a algo de valor.

Live
Marketing Experiência marcante

Proposta inovadora

Exposição diferenciada

 Relacionamento com clientes

Associação de marca



Uma alternativa que pode gerar resultados diferentes

Você tem contato real
com clientes e passa
sua mensagem de
forma inovadora

1
Você se diferencia da
concorrência com uma
proposta diferenciada
e inesquecível

2
Você fica na cabeça
das pessoas por mais
tempo quando faz
algo para ajudá-las

3



Consumidores ávidos por soluções inovadoras

50
Participantes por Domingo

15 mil
Pessoas nas redes sociais

95% mulheres
buscando bem estar

Entre 20/70 anos Classe A/B/C



Uma semana
de inovação
para converter
clientes

Comunicação de lançamento do evento

Ações "lives" de convocação nas redes sociais

Realização de sorteios online e presencial

Ação promocional no Yoga na Praia da Barra

Compartilhamento de fotos/vídeos pós evento



Escola Riserva Zen Yoga Life
Av. Gastão Senges 395, Barra da Tijuca - RJ
www.riservazen.com

Fala com a gente pelo ZAP
(21) 99307-1327

Após um papo preliminar para alinhar
possibilidades, a gente formata um
projeto sob medida para potencializar
seus resultados.

Vamos fazer
inovação?

GERAR VALOR!




