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Quando um simples bate-papo no telefone tem como interlocutores dois
empreendedores, a conversa já não é tão simples assim.
Foi assim, em uma única ligação telefônica, que Gesoaldo Junior, diretor da
Zona Sertaneja, webrádio sertaneja líder em aplicativos no Brasil e Rafa
Macedo, diretor do Vídeo Sertanejo, o primeiro e maior site de clipes
sertanejos do Brasil, planejaram toda a Exponeja. Desta primeira conversa
saiu a estratégia, o propósito e inclusive o nome, registrado 5 minutos após
essa ligação.
Assim, surgiu a Exponeja. O primeiro congresso de música sertaneja do
Brasil mesclada a uma gigante feira de expositores do meio. Ou seja, uma
feira técnica/comercial.
O propósito principal é proporcionar conhecimento, gerar conteúdo,
aproximar pessoas, criar experiências, expandir networking e estreitar
relações comerciais.
A primeira edição tem a cidade de Maringá no Paraná como sede e é na
“Cidade Canção”, como é conhecida, que nos dias 03, 04 e 05 de Abril
acontece a maior reunião de personalidades e profissionais do Brasil para
falar, é claro, de música sertaneja.
O palco não poderia ser melhor: o Pavilhão Azul. Uma área coberta com
5.000 m² dentro da Sociedade Rural de Maringá com estacionamento para
todos os visitantes, amplos sanitários, acessos para deficientes e uma
eficiente Praça de Alimentação. O Pavilhão Azul é enorme e condizente com
o tamanho do evento.
Com a abertura da feira às 14h do dia 03 de Abril, abriremos não só o
evento, mas uma temporada incrível para se fechar negócios.
A Exponeja contará com uma enorme área de expositores. Mais
precisamente 104 estandes recheados de novidades, produtos e serviços à
disposição do mercado. Com certeza você deverá reservar um bom tempo
para visitar todos eles.
Outras áreas específicas também foram pensadas, como o Espaço dos
Compositores. Uma área dedica à composição com presença de grandes
nomes do mercado em meio a novos compositores que buscam a
oportunidade de ouro. Temos a certeza de que neste ambiente sairão
muitos repertórios. Uma outra área importante é a Ilha Digital. Um espaço

dedicado aos sites, aplicativos, canais de Youtube e perfis de redes sociais.
Ou seja, grandes plataformas digitais responsáveis pelo “estouro” de
qualquer artista.
Quantos momentos não foram eternizados nas lentes de grandes
fotógrafos em shows pelo Brasil afora? Pois é. Na Exponeja, grandes nomes
da fotografia do meio artístico estarão expondo essas galerias incríveis.
Para o público final, teremos também algumas atrações além da feira.
Gravaremos um DVD em plena Exponeja. Isso mesmo! Os visitantes irão
acompanhar como é a experiência de gravar um DVD ao vivo. Em
contrapartida, a diversão está garantida. Teremos 12 pocket shows
divididos nos 3 dias de evento. Para este momento, temos ingressos
diferenciados e avulsos que permitem o acesso sempre à partir das 18h30.
E pra fechar com chave de ouro, a Exponeja organiza o maior congresso de
música sertaneja do Brasil. Na verdade, uma novidade e uma necessidade
que o mercado tinha há anos. Será uma verdadeira imersão em
conhecimento durante os 3 dias de feira. As palestras acontecem das 14h
às 19h com mais de 50 palestrantes, sempre com personalidades e nomes
que realmente fazem a diferença e contribuem para o mercado da música
sertaneja no Brasil e no Mundo. Uma ótima oportunidade de conhecer
essas pessoas de perto, mas acima de tudo, aprender com eles.
Para você, profissional do meio e que queira acompanhar não só a feira,
como os demais conteúdos, o acesso é através do passaporte. Um convite
único, válido para os 3 dias e que te dá acesso ao evento sempre a partir
das 14h.
Acreditamos que a Exponeja será um marco na música sertaneja. Um
evento único que você não pode pensar em perder.
Todas as informações, programação, convidados e venda de passaportes e
ingressos, já estão disponíveis no site oficial: www.exponeja.com.br
Nos encontramos na Exponeja 2018!

