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A Festa
O Akimatsuri é um dos maiores festivais 

japoneses do Brasil, promovido na cidade 

de Mogi das Cruzes, a cerca de 40 quilôme-

tros da capital. Organizado pela Associação 

Cultural de Mogi das Cruzes – Bunkyo (enti-

dade da comunidade nipo-brasileira), rece-

be aproximadamente 100 mil visitantes por 

edição. O público é formado por moradores 

do Alto Tietê, Vale do Paraíba, litoral, capital 

paulista e interior, bem como de outros esta-

dos, que vem de caravanas em busca de lazer 

e tranquilidade.

O festival acontece desde 1986, sempre 

no mês de abril. Em 2018, completa a sua 33ª 

edição, o que demonstra sua credibilidade e 

reconhecimento perante a sociedade.



Por que o Akimatsuri é um dos 
eventos nipobrasileiros mais 
queridos e respeitados no Brasil?

• É uma festa completa que tem opções 
de lazer para toda a família, que desfru-
ta de uma excelente infraestrutura com 
muita tranquilidade e segurança.

• Oferece mais de 60 atrações artísticas 
e culturais para os visitantes.

• Tem uma ampla praça de alimentação 
com pratos orientais e ocidentais.

• Conta com um centro de negócios 

com cerca de 100 estandes, que ofere-
cem produtos e serviços para os visitan-
tes.

• O evento abre espaço para o agrone-
gócio, pois divulga o potencial hortifruti-
granjeiro de Mogi das Cruzes e região por 
meio de exposição de produtos.

• A festa apoia os jovens nikkeis a de-
monstrarem seu talento.



Atrações
O Akimatsuri tem uma programação de 

shows e atrações que, além de entreter, dão a 

oportunidade para jovens talentos e grupos ar-

tísticos divulgarem seu potencial.

A programação cultural variada faz um mix do 

clássico e moderno da cultura japonesa. Apre-

sentações de taiko, danças típicas, cantores ja-

poneses e shows com instrumentos clássicos 

estão entre os destaques da festa.



Miss Akimatsuri
Além de resgatar a cultura e valores japoneses, o 

Miss Akimatsuri tem como objetivo dar oportunida-

de às descendentes que sonham em seguir carreira 

de modelo, pois a vencedora conquista automatica-

mente a classifi cação para o Miss Nikkey Brasil. Tra-

ta-se de um concurso nacional, coordenado por Ke-

ndi Yamai, e é famoso por abrir oportunidades para o 

mercado internacional da moda nikkey.

Há cerca de 10 anos, o Akimatsuri realiza também 

o concurso Miss e Mister Akimatsuri Júnior voltado 

para crianças com qualquer grau de descendência. A 

atividade foi criada para que, desde pequenos, pos-

sam perceber a importância de valorizar as origens.



Mapa do Evento



Por que associar a marca
da minha empresa ao Akimatsuri?

O Akimatsuri é uma festa com mais de 33 anos de tradição e tornou-se uma referência 

para a sociedade como evento cultural. Hoje, grandes empresas associam sua imagem ao 

festival porque enxergam a oportunidade de:

•   Aumentarem a exposição da marca

Patrocinar um evento reforça o valor da marca e fortalece seu posicionamento de negócio.

•  Experiência com novos consumidores

No momento em que você participa como patrocinador ou expositor de um evento como o 

Akimatsuri, aumenta o relacionamento com o seu público-alvo, que associa sua marca ao 

sucesso do evento, e também atrai novos consumidores, que passam a conhecê-lo.

•  Mídia do evento

Ao investir em um festival como o Akimatsuri, que tem sempre uma boa repercussão na 

mídia, o patrocinador e/ou expositor podem aproveitar e criar estratégias para conseguirem 

visibilidade na imprensa e também aproveitarem os canais de comunicação do evento.

Centro de Negócios
O Akimatsuri é também um grande gerador de novos negócios. Tem um Centro de 
Negócios amplo, com mais de 100 estandes para expositores de serviços e auto-
motivos, vendas de produtos alimentícios, hortifrúti e bazaristas.



No Akimatsuri, há também espaços disponíveis para patrocínio, como o palco, 
praça de alimentação, criançódromo, rua Nippon, pórtico de entrada, sinaliza-
ção no estacionamento e materiais publicitários.

Espaços para patrocínio





Tabela de Comercialização Akimatsuri 2018

Lotes Unidades Nº de Cotas Valor R$

Praça de Alimentação 6 faixas 4 8.500,00

Descansódromo 4 faixas 2 7.500,00

Pavilhão Agrícola 3 faixas 2 6.000,00

Painel 2,00x1,00 1 20 2.000,00

Bonés 120 5 3.000,00

Tyotin 3 3 1.650,00

Banner Rua Nippon 5 2 7.700,00

Site Banner Topo 1 4 2.000,00

Site Banner Lateral 1 8 1.000,00

Ofi cial 75.000,00 04

Ouro 50.000,00 02

Prata 30.000,00 02

Palco 24.000,00 01

Tipo de Patrocínio Valor R$ Ref. Eventos Inclusos Nº de Cotas

Área Coberta Quantidades Valor R$Tipo

Locação de Espaço

Veículos Lateral com Piso 25 m² 7 6.000,00

Veículos Central com Piso 25 m² 4 7.200,00

Expositores Alimentícios com Piso 25 m² 12 5.040,00  

Expositores Estande com Piso 25 m² 24 5.040,00  

Bazaristas Corredor 1 a 26 7,5 m² 26 3.720,00

Bazaristas Meio 2 a 11 e 14 a 23 7,5 m² 20 3.720,00

Bazaristas Meio Esquina 1,12,13,24 7,5 m² 04 3.960,00

Criançódromo 50 m² 1 6.600,00

Agrícolas / Flores 200 m² 1 6.000,00

Quantidade de Box Valor R$Tipo Alimentação

1 YAKISSOBA 6 10.800,00

2 UDON 1 7.440,00

4 TEMPURÁ 2 4.680,00

3 COMIDA JAPONESA 4 7.440,00

5 GUIOZA / YAKITORI 1 4.680,00

6 CHURRASCOS 2 5.940,00

7 PERNIL 2 4.680,00

8 DOCES 2 4.680,00

9 FOOD TRUCK

10 OUTROS

5

3

4.680,00

4.680,00

Reserve já o seu espaço:
11 4791.2022

Valor R$Ambulantes

Churros 1.188,00

Pipocas 990,00

Café 1.188,00



Apoiadores e Patrocinadores 2017

Expositores 2017

Expositores de Veículos 2017

Patrocinadores Ofi ciais 2017

Patrocinadores Ofi ciais
já confi rmados para 2018



Secretaria do Bunkyo de Mogi das Cruzes
Telefone: (11) 4791-2022 • E-mail: bunkyo.mogidascruzes@gmail.com

Rua Presidente Campos Salles, 230 • Vila Industrial • Mogi das Cruzes • SP

Visite o site ofi cial da festa: www.akimatsuri.com.br


