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PATROCÍNIO MOZLIFE SESSIONS 

 

Ao patrocinar este conteúdo único em Moçambique, certifique-se de que a sua marca, empresa, 

marcará as mentes. 

Mozlife Sessions é até agora o único conceito de captação vídeo em Moçambique, concebido com o 

objetivo de promover jovens cantores moçambicanos talentosos, sem a visibilidade que merecem. As 

Sessões Acústicas são um conjunto de 6 gravações com padrões de áudio e vídeo de qualidade 

internacional. 

Trata-se de um auto financiamento da Feelcom-Mozlife. 

Estamos orgulhosos do nosso trabalho e queremos trazê-lo para si. Ao patrocinar este conteúdo único 

em Moçambique, certifique-se de que a marca Viva-Taxi irá marcar os espíritos. 

VANTAGENS: 

As vantagens são inúmeras, deixamos aqui algumas: 

 O conceito é inovador e de qualidade, não existe igual em Moçambique. 

 

 Ao patrocinar o Mozlife Sessions (MS), a Empresa/Marca diferencia-se de qualquer outra 

forma de patrocínio que existe em Moçambique: 

 

o Serão inovadores no conceito de patrocínio. 

o Sendo este conceito novo e único em Moçambique, a sua empresa/marca estará 

em todas as bocas não só em Maputo, mas no país todo. 

o Estarão a oferecer ao público um produto jovem  e de qualidade. 

o Estarão a patrocinar uma nova banda musical de jovens, que serão os futuros 

lideres de influencia no mercado ou os futuros embaixadores da sua 

empresa/marca. 

o Ao apoiar uma nova banda jovem musical moçambicana a imagem da sua 

empresa/marca vai ser valorizada pelo público e suscitar o interesse dos cantores 

firmados.  

o Os consumidores do MS serão os potenciais clientes da sua empresa/marca. 

o A cada partilha do conteúdo, é um número indefinido de potenciais clientes para a 

sua empresa/marca. 

o A sua empresa/marca fica conhecida não só em Moçambique mas também em 

qualquer parte do mundo. 

 

 Abrangência Nacional e Internacional, onde quer que o vídeo apareça, o nome da sua 

empresa/marca aparecerá também. Visibilidade intemporal. 

 

 Estar presente como patrocinador do MS possibilita reforçar o valor da sua empresa/marca 

e fortalecer seu posicionamento de negócio, além de permitir com que se relacione com 

novos contactos e potenciais clientes. 

 


