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MAEJOR ALI, AFTER PARTY SHOW

A empresa de origem americana Hollywood Social focada em ativação de marcas
utilizando celebridades internacionais realizará duas festas exclusivas no Brasil com a
celebridade americana Maejor Ali.

SOBRE HOLLYWOOD.SOCIAL
Empresa de amplificação de marketing e comunicação através de projetos com
celebridades e influenciadores internacionais para marcas. A Hollywood Social tem em seu
histórico projetos com algumas das maiores celebridades do mundo, como Miley Cyrus,
Família Kardashian, Paris Hilton, Britney Spears e muitos outros, e entre os clientes
internacionais estão Procter & Gamble e AB Inbev.
EVENTOS

As festas, somente para convidados, serão realizadas em local secreto a ser
divulgado horas antes do evento e ocorrerão após os shows do Justin Bieber, nos
mesmos dias. Começando a partir das 23h, contará com uma estrutura para 700
pessoas no Rio de Janeiro e para 1.500 pessoas em São Paulo, entre elas
celebridades brasileiras, influenciadores e convidados de Maejor Ali e de Justin
Bieber.
Terão como atração principal o papper e DJ “Maejor", que já produziu e escreveu
músicas para artistas como Justin Bieber, Wiz Khalifa e Iggy Azalea. Maejor possui músicas
como “Dolly” que alcançaram mais de 200 milhões de visualizações no Youtube. Além da
celebridade americana do universo do rap, outras atrações ocorrerão nos eventos DJs e
Performance de convidados Brasileiros de Maejor como a cantora brasileira-americana em
ascensão, Gabriela Nader, que já abriu shows de artistas como Chris Brown, Nelly Furtado
e Black Eyed Peas, fará participação especial abrindo o show de Maejor.

As duas edições da festa são patrocinadas pela marca John John, além de outros
patrocinadores, e foram produzidas por Valentina Drummond em parceria com as agências
Fábrica, no Rio de Janeiro, e Mates, em São Paulo.
Nas principais redes sociais, siga e use as tags/créditos abaixo:
Rio de Janeiro:
#maejorinbrazil #johnjohnafterparty #bondedaval #hollywoodsocial #fabricaag
São Paulo:
#maejorinbrazil #johnjohnafterparty #bondedaval #hollywoodsocial #bemates
Para conhecer os organizadores do evento e produtores, informações abaixo:
Hollywood Social
www.hollywood.social
Instagram: @hollywoodscl
Hashtag: #hollywoodsocial
Twitter: https://twitter.com/HollywoodSCL
Valentina Drummond
Instagram: @valdrummond
hash # tag oficial: #bondedaval
Agência Fábrica
Web-Site Oficial: www.fabricaagencia.com
Instagram: @fabricaag
Hashtagl: #fabricaag
Agência Mates
Web-Site Oficial: www.agenciamates.com.br
Instagram: @agenciamates
Hashtagl: #bemates

