
INSTRUÇÕES GERAIS 
 

Como fazer uma noite na Programação Noturna da SIM SÃO PAULO? 
 
 

- Planeje uma noite com pelo menos dois artistas autorais. Se você tem um selo, uma               
produtora ou quer representar uma cidade ou região na SIM, a ideia é que você               
pense em artistas que combinem com seu conceito;  

 
- Entre em contato com os artistas que você quer na sua noite e já verifique a                

disponibilidade de data e peça para eles reservarem a agenda. Conforme as            
inscrições forem chegando, a SIM vai avaliando, aprovando e conectando casa e            
proponente, então esse processo não costuma demorar muito. No entanto, é muito            
importante que a programação proposta seja a realizada e para isso todos devem             
segurar as datas até estar tudo certo; 
 

- Entre no formulário e veja lá o que a gente pede. Você vai ter que organizar algumas                 
informações básicas como o resumo da proposta e links para ouvirmos o que você              
quer botar pra tocar; 
 

- Se você vai ter algum patrocínio ou apoio para essa noite, nos avise na hora da                
inscrição ou assim que fechar o negócio. Apoios governamentais ou de programas            
públicos de circulação são super bem-vindos e recomendáveis quando possível. Se           
precisar de uma carta convite para tentar o suporte, nos avise. Apoios ou patrocínios              
de marcas precisam ser conversados com a produção da SIM antes; 
 

- A programação da sua noite é você que faz, mas ela passa pela curadoria do               
Conselho Consultivo da SIM São Paulo (CCSIM). Além da qualidade artística da            
programação proposta, o CCSIM também avalia a viabilidade da noite, a criatividade            
da proposta e a relevância do conceito do evento para a SIM em 2018. Não é uma                 
edital ou uma seleção de melhores ou piores, apenas uma orientação do que             
funciona mais pra SIM neste ano; 
  

- Vamos responder todo mundo. Se sua noite fizer sentido na programação do ano,             
vamos entrar em contato pra te conectar com a casa que você propôs ou alguma               
que achamos que combina com sua ideia e você vai falar diretamente com os              
diretores do espaço; 
 

- Proponente da noite e casas negociam direto um acordo financeiro: quantos           
ingressos vender pro público em geral, qual o valor dele, se vai ter venda antecipada               
ou não e qual a porcentagem fica com cada um. Importante lembrar que a              
prioridade de quem faz um evento na SIM não é o lucro imediato, mas sim a                
PROMOÇÃO do conteúdo que está sendo apresentado. Desenvolva uma ação que           
vai gerar negócios pra você no futuro. Pense estrategicamente; 
  

- Proponente e casa também decidem diretamente sobre questões técnicas: equipe,          
equipamento, passagem de som, horários dos shows, etc.; 
 



- Se quiser oferecer um coquetel de networking no seu evento para atrair mais             
compradores credenciados, negocie o serviço e as bebidas com a casa. Só serão             
aceitos serviços de buffet (comida) de fora caso a casa não possua cozinha; 
 

- Precisamos receber o cronograma da noite com os horários corretos de abertura da             
casa e de cada show. Durante a SIM São Paulo, não pode haver atrasos, pois os                
credenciados se programam para ver alguns shows por noite e montam seu roteiro             
de acordo com os horários divulgados pelos canais da SIM; 
 

- A SIM divulga todas as noites, mas proponente e casa também são fundamentais na              
comunicação. Precisamos receber um mini-release da noite, com links dos artistas,           
foto em alta e mini-bio de cada um. Todos os textos devem chegar pra gente em                
português e inglês. A SIM é um evento internacional com muitos convidados e             
participantes de fora do Brasil; 
 

- Se você vai fazer uma noite na SIM, se programe também para aproveitar as              
atividades diurnas no Centro Cultural São Paulo para se conectar com os            
credenciados e divulgar seu evento. Oferecemos várias opções de ações de           
networking na programação, é só ficar ligado no site e app; 
 

- Todos os proponentes das noites selecionadas ganham a credencial. Cada          
artista/banda que tocar na programação noturna ganha 02 credenciais. Se          
precisarem de mais, temos um valor especial de compra para artistas; 
 

- Os eventos no Facebook serão criados pela página da SIM, que vai colocar             
proponente e casa como administradores; 
 

- Fazemos pôsteres digitais de todos os eventos. Se você quiser montar o seu próprio,              
precisa usar o selo da SIM SÃO PAULO na arte. É só nos pedir o arquivo; 
 

- Todas as noites da SIM terão recepcionista nosso para ajudar com a entrada dos              
credenciados. Todas as casas precisam expor a nossa identidade visual durante todas            
as noites de evento. Todos os credenciados da SIM (com pulseira do evento)             
precisam obrigatoriamente entrar gratuitamente e, de preferência, prioritariamente,        
respeitando sempre a capacidade da casa, claro. 

 
Qualquer outra dúvida, estamos à disposição. 
 
Coordenação Programação Noturna: 
 
Nina Bamberg 
nina@simsaopaulo.com  
Letz Spindola 
letz@simsaopaulo.com  
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