DELB INCENTIVOS CULTURAL E ESPORTIVO
MISSÃO:
Promover e divulgar os benefícios fomentando
cultura e esporte em eventos incentivados por
Leis, prestando benefícios em formato de
parceria com empresas e com produtores,
contemplando o maior número de pessoas
possíveis, com qualidade e diversidade.
VISÃO:
Tornar suas parcerias referências de parceria
bem sucedidas, embasadas na ética,
transparência,
objetividade
e
comprometimento de resultados.
CONTATOS
Fone: 55 - (11) 3213-5288
E-mails: atendimento@delb.com.br
Site: www.delb.com.br

O RECICLADOR ITINERANTE
• O RECICLADOR ITINERANTE
PRONAC Nº 1411293, VALOR R$ 1.028.000,00
• O RECICLADOR ITINERANTE II
PRONAC Nº 164264, VALOR 1.375.900,00
• DELB INCENTIVO CULTURAL E ESPORTIVO

O projeto contempla crianças na busca da personagem
“O Grande Reciclador” que surge em diferentes ocasiões,
na floresta, no espaço sideral, no fundo do mar e na
cidade. O gran finale será a maior surpresa desta peça
encenada. Temos absoluta autonomia para atender
itinerário de interesses do patrocinador, customizando e
potencializando suas propriedades de contrapartidas e
reciprocidades de investimentos, submetendo para
comum acordo e de forma mais assertiva às estratégias
de seu patrocinador. Sua empresa estará contribuindo
com milhares de crianças pelo território nacional.
www.delb.com.br

BENCHMAIS – AS MELHORES PRÁTICAS SÓCIO AMBIENTAIS
• BENCHMAIS – AS MELHORES PRÁTICAS SÓCIO
AMBIENTAIS
• PROAC – Nº 15337 – VALOR R$ 200.000,00
BenchMais é um projeto incentivado que tem por
objetivo construir uma nova consciência e postura
em relação aos desafios da sustentabilidade do
nosso tempo. Compartilha conhecimentos e
experiências de valorização a sustentabilidade.
Eleva o nível do debate, e contribui com a
construção da cultura de sustentabilidade junto a
sociedade. Fala com públicos formadores de opinião
e jovens urbanos em publicações impressas e
eletrônicas.
BenchMais é uma plataforma de conteúdos que se
disponibiliza em um calendário regular de atividades
que cria e fortalece vínculos com seus públicos
alvos.
www.institutomais.com.br
www.delb.com.br

AS INSUSTENTÁVEIS
• AS INSUSTENTÁVEIS
• PROAC – Nº 19328 – VALOR R$ 216.260,00
• PRONAC – Nº 160569 - VALOR R$ 1.299.884,00
O objetivo é levar uma série de humor para o
público, com informações
relevantes sobre
consumo consciente da água. Cada episódio terá
um tema relevante para longevidade de nosso
planeta. Utilizaremos fatos, fotos e frases atuais,
contadas e apresentadas com muito humor,
baseando-se na nova configuração global de
escassez dos recursos naturais, versus aumento da
população.

www.tabascocom.com.br

LIVE MUSIC NIGHT RUN
• LIVE MUSIC NIGHT RUN
• LIE – Nº PROCESSO 58000.004886/2016-16

• VALOR: R$ 2.839.596,28
• ASSOCIAÇÃO ESTRELA DALVA
Durante percursos de 5K, participantes irão interagir
com tendas motivacionais e projeções nunca vistas
em provas antes. Um espetáculo traduzido em uma
corrida com a participação de 5 mil pessoas.
Uma experiência que começa logo na largada e não
termina na premiação. A Music Night Run recebe seus
participantes com um after – party repleto de
intervenções e shows de grandes nomes da música
brasileira no Memorial da América Latina.

www.estreladalva.esp.br

