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RESUMO

Este trabalho pretende mostrar para os empresários a importância que tem os
eventos como ferramenta de marketing como forma de dar mais visibilidade para
sua empresa e seus produtos. O trabalho tem o propósito de mostrar e incentivar
cada vez mais o uso dessa ferramenta: o marketing de eventos.

Palavras-chaves: Marketing; Eventos; Comunicação.

RESUMEN

El trabajo tiene como objetivo dirigir la actividad y asegurar la importancia del
marketing cono un medio para una mayor visibilidad en los negocios y sus
productos.
El trabajo es destinado a fomentar el uso de la comercialización en los
eventos de música en la ciudad de Assis y la región.
Palabras-clave: Marketing; Eventos, Comunicación.

ABSTRACT

The work aims to direct the business and ensure the marketing is importance
as a means to greater visibility in business and their products.
The work is meant to encourage the use of marketing within the music events
in Assis is city and region.

Keywords: Marketing; Events; Communication.
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