Vibra adquire naming rights do Open Air
Companhia do setor de energia apoia a nova edição que celebra duas décadas
do evento que cultua a democratização da sétima arte

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2022. A Vibra se junta à D+3 para celebrar os 20
anos do maior cinema a céu aberto do mundo. O Vibra Open Air está
confirmado para os meses de maio e junho deste ano em São Paulo. A aquisição
do naming rights integra a estratégia de patrocínios da Vibra, pautada pelo
conceito “Energia que aproxima”, um dos pilares da marca corporativa
apresentada em 2021, e reforça o orgulho da companhia de voltar à cultura.
“É o nosso retorno a um segmento de conexão com a sociedade. Com o Vibra
Open Air vamos expandir a nossa plataforma, já que é um evento com
características múltiplas, focado em cinema, mas que traz a espontaneidade dos
shows e outras atrações”, explica Leo Burgos, vice-presidente de
Desenvolvimento de Negócios e Marketing da Vibra. “O investimento faz parte
do nosso movimento para aproximar a marca corporativa do consumidor final. O
evento será também uma plataforma de relacionamento para mostrar nosso
movimento em novas energias, além da distribuição”, ressalta.
Idealizado e realizado pelo empresário Renato Byington, sócio-diretor da D+3
Produções, o formato original, ao ar livre, será preservado no Vibra Open Air,
que reunirá apresentações musicais, área gastronômica e a projeção de 24
filmes na maior tela de cinema do mundo. A super tela de 325m2 (do tamanho
de uma quadra de tênis) é a grande protagonista e chega ao Brasil, vinda da
Suíça, com exclusividade para o evento. A projeção digital e o sistema de som,
com 28 caixas Dolby Digital Surround, garantem a alta tecnologia e uma
experiência extremamente potente.
O patrocínio da Vibra ao evento integra um projeto maior da companhia, que
começou a redesenhar a sua estratégia de suporte à cultura no fim do ano
passado ao apoiar o Festival Rock Brasil 40 Anos, que passou pelo Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, está agora em São Paulo e seguirá para Brasília. Na
última semana, a companhia anunciou que assumiu o naming rights da mais
importante e mais tradicional casa de espetáculo do País. O espaço, localizado
na Zona Sul da cidade (na Marginal Pinheiros, próximo à Ponte Transamérica),

reabrirá as portas para grandes shows e eventos, e se chamará Vibra São Paulo.
A iniciativa visa, além de fortalecer a base de atuação da Vibra no mercado e
incentivar as artes, também apresentar ao público sua nova marca corporativa
em uma experiência de conexão com as pessoas através da energia da música
e cultura.
O Open Air sempre teve como premissa, desde a sua criação, o olhar
democrático, com preços acessíveis, e a pluralidade. Em breve será anunciada
a programação completa.
É ou não é uma notícia para vibrar?
Sobre Vibra - Líder no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis e de
lubrificantes, a Vibra Energia proporciona a melhor alternativa energética e de
mobilidade a seus clientes, alinhada às melhores práticas de ESG do setor. No
mercado automotivo, a Vibra é licenciada da marca Petrobras, formando uma
rede com 8,3 mil postos de combustíveis, em todo o País. As franquias da Vibra
Energia para o segmento são as lojas de conveniência BR Mania e os centros
de lubrificação automotiva Lubrax+.
Com uma estrutura logística que garante sua presença em todas as regiões do
país, a empresa conta com um portfólio de mais de 18 mil grandes clientes
corporativos, em segmentos como aviação, transporte, comércio, indústrias,
produtos químicos, mineração e agronegócio.
Com a marca BR Aviation, a companhia possui cerca de 70% do mercado de
aviação, abastecendo aeronaves em mais de 90 aeroportos brasileiros. Em
lubrificantes, é líder de mercado com a marca Lubrax e possui a maior planta
industrial para produção de lubrificantes da América Latina.
Para mais informações, clique aqui.
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