Data
07/11/2022
(Segunda)
08/11/2022
(Terça)

Horário
22h

Visita
Saída da Unoesc Joaçaba

Endereço
Unoesc Joaçaba

13h

Participação na Plateia do Programa Altas Horas da Rede

Avenida Doutor Chucri
Zaidan, 46. São Paulo SP

08/11/2022 (Terça)

20h

09/11/2022
(Quarta)

09h

09/11/2022
(Quarta)

14h

10/11/2022 (Quinta)
10/11/2022
(Quinta)

Globo

Um dos principais programas com plateia e entreterimento na televisão
aberta brasileira, o Altas Horas está no ar na Rede Globo desde o ano
2000. Participando da plateia você irá perceber como funciona a
gravação e produção de um grande programa de TV no Brasil.

Check in Hotel

-

Agência RinoCom

Av 9 de julho. n. 4.575.
São Paulo - SP

A RinoCOM é uma agência que vive o negócio do cliente, com foco nos
resultados – direct to the point. O planejamento criativo da RINO COM é
multidisciplinar: o pensamento é construído para atingir os objetivos dos
clientes, e as ações propostas ultrapassam formatos, quebrando as
barreiras entre on-line e off-line. Alguns Clientes desta agência: Scania,
Trivago, Vespa, Petrobrás, Gerdau, entre outros
www.rinocom.com.br
Tarde e Noite Livre

Tarde e Noite Livre

08h

Check out Hotel

-

10h

Agência Publicis
http://publicis.com.br/

Avenida Presidente
Juscelino Kubischek, 1909
– 12º Andar. Torre Norte.
Vila Conceição - SP

Uma das maiores agências do Brasil, em sua carteira de clientes conta
com: Arno, Carrefour, Honda, Heineken, Motorola, Wlat Disney, Tik tok,
entre outros.

10/11/2022
(Quinta)

14h

10/11/2022
(Quinta)

16h

11/11/2022
(Sexta)

06h

Punch Áudio
A Punch áudio é uma das produtoras de som mais premiadas do Brasil.
São dezenas de prêmios em categorias de musica/sound design nos
principais festivais do mundo como cannes lions, d&ad, ciclope, clio, lia,
the one show, shots, aicp entre outros. É referência em sound design e
especializada na criação de trilha sonora e pós-produção de som para
os mercados publicitário e audiovisual. Sua estrutura conta com estúdios
de mixagem 5.1, de gravação musical e de foley.

Rua das Tabocas, 110 Vila Madalena, São Paulo
- SP

Retorno à Joaçaba

Chegada em Joaçaba

Unoesc Joaçaba

A programação e locais de visita podem sofrer alterações até o dia da
realização da viagem.

