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CONHEÇA O EVENTO
Apresentamos com exclusividade o AEROGOLFE, um evento inédito 
criado para atender o público de aviação executiva, golfistas e 
apaixonados por este lifestyle. Uma experiência completa e singular 
que só o complexo TERRA VISTA pode proporcionar, ao reunir em um 
só lugar: um dos melhores campos de golfe da América do Sul, 
o arrojado Teatro L'occitane e um Aeroporto Executivo completo. 
Tudo integrado ao estilo de Trancoso.

O AEROGOLFE será o ponto de encontro da indústria da aviação 
geral e do golf,. No Brasil, ambos são vistos com grande potencial 
de crescimento e vem ganhando cada vez mais destaque.

O evento será uma combinação de exposição de aeronaves e inúmeras 
empresas relacionadas a aviação geral, com a experiência de participar 
de um campeonato de Golf em um lugar icônico no Brasil. Ainda com 
o objetivo de gerar negócios e relacionamento, o AeroGolfe se torna um 
ponto de encontro importante entre um público selecionado: 
fabricantes, fornecedores e clientes, com uma vasta gama de artigos 
e serviços em dois dias imperdíveis para seus participantes.

Não perca à oportunidade de fazer parte dessa experiência!



CONHEÇA
O PÚBLICO

O evento reunirá proprietários de aeronaves 
e entusiastas do Golf, pilotos, além de outros 
profissionais do setor. O diferencial do AeroGolfe
é o potencial de atrair não só quem já frequenta 
o Complexo TerraVista, mas um novo público, 
aqueles que ainda não tem contato frequente com 
o esporte, o modal de aviação e tudo o que ambos 
proporcionam em termos de tempo, investimento, 
relacionamento, lazer e experiência.

Por meio de nossas parcerias, relacionamentos 
adquiridos ao longo de anos realizando eventos 
exclusivos, confrarias, clubes e trabalho de relações 
públicas, levaremos um público altamente 
qualificado, os principais players do mercado 
e com grande potencial de entrada como usuário da 
aviação geral, assim como para a prática do Golfe. 



COMPLEXO TERRAVISTA BRASIL



CONHEÇA O LOCAL
COMPLEXO TERRAVISTA BRASIL

O Complexo Terravista Brasil traz um novo ar a quem procura a paz e a tranquilidade da 
maresia baiana. Localizado no alto das mais lindas falésias, o Terravista se encontra no 
meio de uma vila paradisíaca chamada Trancoso, onde praias e vistas espetaculares se 
misturam com o burburinho de centros culturais como o Quadrado.

Assim, o Complexo garante a melhor infraestrutura com exclusividade para quem 
também deseja fazer parte do estilo de vida de Trancoso e investir em um destino em 
constante ascensão. Em síntese – e com uma área de cerca de 1.100 hectares – o 
empreendimento reúne condomínios, hotéis, um dos melhores campos de golfe da 
América do Sul, um restaurante na praia, um teatro e um Aeroporto – tudo integrado a 
uma vasta área de preservação da Mata Atlântica.

Uma oportunidade única de viver e sentir Trancoso.



AEROPORTO TERRAVISTA



TERRAVISTA GOLF COURSE



TEATRO L’OCCITANE



PRAIAS EXCLUSIVAS



ATIVAÇÕES
MEDIA KIT



ENTREGA DE MÍDIA / PÁTIO

ÁREA DE EXPOSIÇÃO



ESTANDES / BANNERS SINALIZAÇÃO / TOTENS

ENTREGA DE MÍDIA / HANGAR



PLANTA / HANGAR



PLANTA / PÁTIO



EXPOSIÇÃO DE PRODUTO / WIND BANNERS
PAINÉIS  / RECEPTIVO – WELCOME  / CAFÉ / BAR

ENTREGA DE MÍDIA / TERMINAL



EXPOSIÇÃO DE PRODUTO / WIND BANNERS
PAINÉIS  / RECEPTIVO – WELCOME  / CAFÉ / BAR

ENTREGA DE MÍDIA / TERMINAL



PLANTA / PÁTIO



ATIVAÇÕES
MEDIA KIT



• Logo em Backdrop
• Exposição de Produto
• Patrocínio Brunch / Almoço
• Patrocínio Bar
• Patrocínio nos Painéis de Distância 
• Patrocínio Bolinhas 

ENTREGA DE MÍDIA / DRIVE-RANGE CLUB



PATROCÍNIO EM PAINÉIS / BOLINHAS 

ENTREGA DE MÍDIA / PUTTING GREEN



• Bandeiras
• Exposição de Produto
• Patrocínio em Painéis de Campo
• Patrocínio Bolinhas 
• Patrocínio Carrinhos
• Patrocínio Tee Shot
• Patrocínio Bar

ENTREGA DE MÍDIA / CAMPO



ENTREGA DE MÍDIA / CAMPO

COTA ESPECIAL MEGA PAINEL / EXPOSIÇÃO EM CAMPO



ÁREA PREMIUM 
ATIVAÇÃO / EXPOSIÇÃO

SIGNATURE HOLE - 14



TEATRO HOLE - 5

ÁREA PREMIUM 
ATIVAÇÃO / EXPOSIÇÃO



TEATRO

SIGNATURE
HOLE

PUTTING 
GREEN

Painéis Putting Green

Exposição Hole 5

Exposição Hole 14

Bandeiras Buracos

Painéis Driving Range

Painéis Tee

TERRAVISTA GOLF COURSE / CAMPO



+55 11 98162.9799|  bruno@bravoad.com.br  |  www.aerogolfe.com.br | @aerogolfe (Instagram)
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