Acesso ao
Mundo Cultural

Em um país onde a oferta de cultura não é acessível
a todos, poder ter acesso livre a situações
ou conteúdos culturais engrade e solidifica pessoas.
O site Acesso Cultural foi criado em meados do ano de 2012,
com o intuito de informar leitores sobre os acontecimentos
do mundo do entretenimento com um olhar criativo e diferenciado.
Seu principal foco é levar informações sobre as diversas formas
de cultura acessível a todos.

Considerado por seus leitores um Portal Cultural atualizado e diversificado, o
site mescla linguagem bem humorada com notícias sobre o universo artístico e
outros temas diariamente, além de realizar coberturas jornalísticas de eventos que
acontecem em São Paulo e Rio de Janeiro a fim de aproximar o leitor de experiências
culturais. Nestes quatros anos de atividades, nosso público cresceu e ultrapassou as
fronteiras do Brasil, atingindo pessoas de diversas partes do mundo como EUA,
Ucrânia e Alemanha. Nosso objetivo é fazer a diferença na vida das pessoas levando
todos os dias cultura com qualidade.

Interesse
dos Leitores
O leitor do AC procura conteúdo original que
fale sobre: música, teatro, cinema, TV, shows,
musicais, livros, gastronomia, moda, exposições,
decoração e viagens, além de buscar conteúdo
sobre o universo masculino, feminino e LGBT.

Público

O leitor do AC procura conteúdo original que
fale sobre: música, teatro, cinema, TV, shows,
musicais, livros, gastronomia, moda, exposições,
decoração e viagens, além de buscar conteúdo
sobre o universo masculino, feminino e LGBT.

Audiência

A audiência do AC vem crescendo e se
fortalecendo mais a cada dia. Estamos
entre os sites de entretenimento mais
conhecidos de São Paulo e Rio de
Janeiro. Nosso diferencial além das
coberturas jornalísticas, é sempre
oferecer aos nossos leitores novidades
em projetos ou ações sejam elas de
empresas privadas ou não. Queremos
dar ao nosso leitor acesso a cultura.
Em nossas Mídias Sociais, o
crescimento é orgânico, pois nosso
público se identifica com nossos
posts, convidando assim
pessoas de seu circulo social
a acompanharem nossas
postagens também,
desta forma, nosso
investimento de
mídia é realizando
quase que
raramente.

VISITAS
Visualizações mensais:

70.000
Mulheres:

Homens:

84% 16%
Idade:

18 a 34

fãs: facebook.com/acessoculturaloficial

51.230

visualizações: youtube.com/canalacessocultural

110.426

seguidores: instagram.com/acessocultural

3.361

seguidores: twitter.com/_acessocultural

415

visualizações mensais: acessocultural

10.000

Projetos
Especiais

Estúdio

Acesso Cultural

NO AR

A ideia do Projeto Estúdio Acesso
Cultural NO AR é criar um Programa
Online com transmissão ao vivo,
que acontecerá a cada 15 dias com a
participação de dois artistas diferentes
apresentando seus repertórios de
forma acústica e dueto, podendo
diferenciar para a apresentação
solo, onde o cantor (a) apresentaria
canções de outros artistas e de estilos
variados.

CLAP ME
A plataforma utilizada para as
apresentações, é a Clap Me, serviço
de streaming focado em apresentações
musicais virtuais, que podem ser
assistidas tanto em tempo real quanto
sob demanda.

https://clapme.com

O programa contará com uma plateia
selecionada para cada apresentação,
composta por participantes de
fãs clubes ou fãs assíduos que
participarão de ações promocionais
realizadas pelo Acesso Cultural,
engajando assim um público ainda
maior.
A plateia e o público online terão
a chance de fazer perguntas via
redes sociais/pessoalmente para os
artistas durante o programa.

Lu Andrade

Para a apresentação do programa, contaremos
com a presença de Lu Andrade. Lu Andrade é
cantora, compositora e violonista mineira. Começou
sua carreira musical aos 16 anos e estudou no
Conservatório Souza Lima. No ano de 2002 venceu
o talent show Popstars do SBT e passou a integrar
o girl group brasileiro Rouge, com o qual gravou
dois álbuns de estúdio Rouge (2002) e C’est La
Vie (2003). O Rouge vendeu ao todo 6 milhões
de cópias e se tornou o grupo feminino mais bem
sucedido do Brasil, além de ficar entre os vintes
grupos que mais venderam discos ao redor do mundo.
Lu já fez vocal de apoio pra grandes bandas e atesta
como Negra Li, Nasi, Furto, Forgotten Boys e Sérgio
Britto, além do estadunidense Eric Silver. Apresentou
o programa Show Total, do canal por assinatura TVA.
Atualmente faz shows em todo Brasil, em carreira
solo e prepara seu primeiro EP.

Conteúdo Fixo
O Acesso Cultural conta com editorias fixas como:
Musica, Cinema, Livros, Séries, TV, Teatro,
Moda, Gastronomia, Exposições, Etc e Tal
(podendo conter conteúdo mais abrangente,
onde falamos de decoração até LGBT) ,
Acesso Livre (matérias sobre a programação
grátis das cidades e ações sociais) e
Promoções.
Conseguimos transitar em todos os
universos, com isso podemos ter conteúdos
diferenciados e de qualidade.

SUA MARCA NO
ACESSO CULTURAL

Sua marca ligada à cultura e ao
entretenimento.
Abrindo espaço e mostrando uma nova
visão para públicos diversos sobre esse
Universo.

FORMATOS COMERCIAIS
no ACESSO CULTURAL
* Branded Content
* Branded Channel
* Publipost
* Posts nas Redes Sociais
* Midia Display

FORMATOS
COMERCIAIS
no ESTÚDIO
ACESSO CULTURAL
NO AR
* Merchandising
* Marca na abertura do Programa
* Marca durante a exibição
ao vivo do Programa
* Publipost relacionado à divulgação do
Programa
* Envelopamento da Home Page
durante o período de divulgação
do Programa
* Divulgação nas Redes Sociais

PARCEIROS

Quem Somos

Leina Mara é Formada em Letras,
é gestora de conteúdo e atua
como Social Media. Amante
da cultura italiana, também é
fascinada por literatura, musicais
e MPB. Sua frase preferida é:
“eu não tenho paredes, só
horizontes”, de Mário
Quintana.

Editor Chefe do Site, Rodrigo Bueno é
conhecido no meio artístico. Apaixonado
pelo mundo do entretenimento, já
cobriu mais de 300 eventos nacionais
e internacionais, também é fotógrafo,
jornalista e social media.

Editora de conteúdo do Site Acesso
Cultural, Lívia Maria é Turismóloga
graduada pela Universidade
Nove de Julho.
Wall Toledo Jornalista. Produtor.
Ama o mundo da arte e da cultura tendo
Assistente. Psicólogo dos amigos
uma
paixão especial por teatro musical.
Andreia Bueno Apaixonada pelas artes
nas horas vagas. Ama Teatro.
Também
atua como Social Media, já
em geral, ama registrar cada instante,
Cinema. TV. Música latina.
trabalhou com alguns artistas do meio
seja no trabalho ou durante viagens. Já
Parques temáticos. Se pudesse
religioso neste segmento.
realizou entrevistas com artistas nacionais
moraria em Hogwarts ou num
e internacionais para o Acesso Cultural.
rodízio japa. Mutante Rebelde.
Adora conhecer novos lugares e culturas,
Futuro Youtuber, tendência. Bjos
tendo viajado por 14 países entre o
de luz.
continente europeu, africano e americano.

Editora Chefe Jaq Gomes é Jornalista com especialização
em Jornalismo Cultural, atua também como Social Media
e ama incondicionalmente cães e gatos. Sonha em rodar
o mundo em um veleiro.
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