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Objetivos

• Promover o Brasil como sede da Copa do Mundo FIFA 2014;

• Gerar oportunidades de negócios para segmentos de produtos 
industriais e destinos turísticos brasileiros;

• Gerar oportunidade de divulgação das 12 cidades sede da CMF2014;

• Promover a Imagem e Marca Brasil para diferentes perfis de 
formadores de opinião;

• Estabelecer relacionamento com imprensa esportiva internacional;



CONCEITO

• Espaço com características multiuso promovendo atividades que 
objetivam gerar um ambiente interativo durante a visitação;

• Voltado a públicos convidados;

• Extrato de uma imagem construída a partir de elementos sensoriais 
que remetam a diversidade cultural e ambiental, esportes e tecnologia, 
refletindo um país moderno.

• Agenda permanente de atividades;

• Relacionamento com imprensa;



Modernidade/Tecnologia



NATUREZA
Praias/ Mar
Belezas Naturais
Clima Tropical



CulturaViva
FESTA E MÚSICA

PATRIMÔNIO HISTÓRICO

ARTE POPULAR

PATRIMÔNIO DA HUMANIDADE





INFORMAÇÕES GERAIS

• Área total de 2.921 m2 ( Ballroom) e 315 m2 (Boardrooms) 

• Receptivo tecnológico e cultural

• Salão principal com projeções sensoriais / reuniões e coletivas

• 2 salas de trabalhos

• 1 sala de estar

• 1 lounge business

• Depósito de materiais



ATIVIDADES PROPOSTAS

• Retransmissão de jogos do Brasil na Copa e outras partidas de países 
que representem mercados de interesse;

• Apresentações culturais, degustações gastronômicas;
• Coletivas de Imprensa;

• Exposição de aspectos históricos e conceituais do país, por meio da 
utilização de tecnologias virtuais de visitação;

• Promoção de workshops, rodadas de negócios, encontros comerciais;

• Exposição dos projetos das 12 cidades sede da Copa 2014;

• Evento Oficial FIFA de lançamento da logomarca da Copa 2014;

• Espaço Brasil Gourmet



Sandton Convention Center



Localização



Plantas



Plantas



Hotelaria na área de Sandton



Proposta de uso do espaço



Agenda Proposta

• 11 de junho abertura da Copa

• 15 de junho – 1º Jogo do Brasil (Ellis Park – Johanesburgo)

• 16 de junho – dia da Juventude (feriado nacional na Africa do Sul)

• 20 de junho – 2º Jogo do Brasil (Soccer City – Johanesburgo)

• 25 de junho – 3º Jogo do Brasil (Durban)

• 08 de julho – Lançamento da Logomarca Oficial Copa 2014.

• 11 de julho – Encerramento da Copa 2010.



Parceria Cidades Sede

• 01 modulo para cada cidade.

• Realização de atividades dentro da 
programação;

• Participação com convites nos eventos da 
Casa Brasil.

• Participação na elaboração de conteudo.



Parceiros

• 12 Cidades Sede

• Ministério do Esporte

• Ministério do Turismo/Embratur

• Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior/Apex

• Ministério de Ciência e Tecnologia / FINEP

• Ministério das Relações Exteriores

• Ministério da Cultura

• Secom/PR

• Comite Organizador Local - Copa




