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Quem somos
Com 16 anos de atuação o Guarulhos
Convention e Visitors Bureau é uma
entidade sem fins lucrativos, mantida
pela iniciativa privada, com o objetivo
de trazer pessoas para visitar
Guarulhos e aumentar seu tempo de
permanência. São ações do GRU a
promoção e o desenvolvimento do
destino Guarulhos.
 
www.gruconvention.com



INSIGHT:

O pior naufrágio é não
partir.
AMYR KL INK



Festival 
Sabores em Casa
CONTEXTO

Um dos setores mais prejudicados
com a pandemia do COVID-19 (novo
corona vírus) foi o segmento de
alimentação fora do lar. Sem
possibilidades de abrir suas casas e
contar com o movimento de clientes
a única sobrevivência destes
estabelecimentos no períodos é o
serviço de delivery e take
out(retirada).



Em média os serviços de delivery correspondem a 
 apenas 25% do faturamento de um restaurante

tradicional.



 
 

Foi desta realidade inspirada no
Festival Comer & Beber em Casa,
Santos/SP, que surgiu  a oportunidade
de realizar o "Sabores em Casa", uma
oportunidade de divulgar a
gastronomia de Guarulhos de forma a
potencializar as vendas e o
faturamento destas casas neste
período.
 
Além disso propriciar uma experiência
gastronômica para as pessoas que
estão em casa neste tempo de
recomendável isolamento.  Uma forma
de levar um sabor de felicidade às
famílias.

https://guiacomerebeber.com.br/emcasa/


Como irá funcionar

ONL INE
Através do Portal Visite GRU, todo o
cardápio será online e digital.

CUSTOS
Não haverá nenhum custo para os
bares e restaurantes participantes

VENDA D IRETA
O portal irá recomendar os canais
diretos e preferencias do restaurante
sem intermediação, sob a curadoria do
GRU Convention



 

R$ 1.500,00 Cota PRATA
Patrocínio Apoiador
- Divulgação nos materiais
(facebook, Instagram, flyer
WhatsApp)
- Mailing do Festival

PROPOSTA PATROCÍNIO

R$ 3.000,00 Cota GOLD
Patrocinador Premium
 
- Destaque no portal
- Divulgação em todos os
materiais (facebook, Instagram,
flyer WhatsApp)
- Mailing do Festival



Parceiros

PREFE ITURA DE
GUARULHOS

Apoio institucional e
divulgação 

SEBRAE GUARULHOS

Consultoria Gratuita para
Empresárrios e Participantes

GRU CONVENT ION

Curadoria e organização



Contato

(11) 99709-7785

 

www.gruconvention.com

GRUCONVENT ION@GMAIL .COM

Diretor Executivo

DANILO RAMALHO


