Planeta Rock lança programa digital no dia mundial do ROCK
Nessa sexta (13) é comemorado o dia Mundial do Rock e a página oficial do Planeta Rock ganha um upgrade. Será
lançado um programa digital semanal contando tudo sobre o festival: as novidades, as curiosidades e as fofocas que
envolvem os artistas convidados e as bandas que estão participando do concurso.
Vem muita resenha para você curtir, é só acessar a página oficial do Planeta Rock, que você vai ficar por dentro de
tudo que está acontecendo e que vai acontecer antes, durante e após os shows do festival.
Esse programa é mais uma demonstração que o evento está um passo à frente, totalmente conectado ao mundo digital
e ao público sempre disposto e dar o maior número de informações. “ Todo mundo vive praticamente 24 horas ligado
na internet, nas redes sociais e o Planeta Rock agora também! Esse programa é a chance do público se sentir mais
próximo do festival comentando, dando ideias, fazendo suas perguntas e assim por diante.” Afirma Kelly Fachinetti,
responsável pela Fama Produções.
A produção do programa ficou a cargo da INSATV COMUNICATION uma das maiores e melhores empresas em
produção de material e conteúdo para internet e streaming que também é responsável pela transmissão do festival ao
vivo em diversas plataformas incluindo o Facebook e Youtube.
Para quem ainda não se ligou, a sétima edição do Planeta Rock acontece nos dias 10 e 11 de agosto, sob a
coordenação da Fama Produções e Consultoria. No dia 10 acontecerá o concurso das bandas selecionadas, serão 10
apresentações com músicos de todo o Brasil, e rock and roll da maior qualidade. No dia 11 o Festival apresentará seus
convidados, que são: Pitty, Detonautas, Jota Quest, Armandinho, CPM 22, Humberto Gessinger e Psicodella. Só
pauleira! São José do Rio Preto não será a mesma após essa edição do Planeta Rock, onde além de curtir o som, a
organização promete uma nova experiência musical. Se liga!
O Festival Planeta Rock é realizado pela Fama Produções e Consultoria, Secretaria de Estado da Cultura de São
Paulo junto ao Proac-ICMS, programa de ação cultural. Com o patrocínio da Guarani mais que açúcar, Unilago, CocaCola e Constru-sol. Com o apoio cultural do Riopreto Shopping, Colégio Ateneu, Amplitude Net, InsaTv, Dr. Flavio
Renato de Queiroz Advogados e tem como Hotel Oficial Hyatt Place.
Serviço:
Planeta Rock 7ª edição 2018
Local: Recinto de Exposições de Rio Preto - R. Daniel Antônio de Freitas, 115 - Distrito Industrial, São José do Rio
Preto - SP
10/8 - Concurso de bandas – Entrada: 1kg de alimento não perecível – abertura dois portões: 19:30h
11/8 - Shows com Pitty, CPM 22, Detonautas, Jota Quest, Humberto Gessinger, Armandinho e Psicodella e a final do
concurso de bandas.
Setores: Pista, Pista premium e camarote open bar e open food
Valores no site: www.festivalplanetarock.com.br
Vendas online: www.festivalplanetarock.com.br e www.eventim.com.br
Ponto de vendas físico: Estande no Riopreto Shopping
Facebook: facebook.com/meuplanetarock
Instagram: @meuplanetarock
Informações para imprensa:
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