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Um dos destinos mais desejados do mundo
Um lugar inesquecível, localizado no coração da Região 
das Hortênsias, é bela por natureza e considerada a 
cidade mais charmosa da Serra Gaúcha. Em Gramado 
tudo inspira para que se desfrute de momentos de puro 
aconchego e prazer. Seus diferenciais, que a tornam 
única estão por toda a parte, principalmente na sutileza 
dos seus detalhes.

Com maior infraestrutura turística do Estado, Gramado 
oferece a excelência de seus hotéis, pousadas, 
restaurantes e cafés, além de mais de 50 espaços de 
entretenimento e lazer como parques e museus. O 
conjunto desses elementos transformam a cidade em 
um dos mais desejados destinos de turismo do Brasil.

Destaques e Prêmios Gramado 2021

   Destino brasileiro mais lembrado de 2021 - GR Vacation
   8º Destino brasileiro mais vendido - Viagens Hurb
   10º Destino brasileiro mais procurado no mês de outubro - Booking 2021
   5º Destino em alta no turismo 2021 do Brasil - Viajanet
   2º Destino mais pesquisado do Brasil - Semrush

Destaques e Prêmios Gramado 2022

   Destino gaúcho preferido - Marcas de quem decide 2022
   Destino gaúcho mais lembrado - Marcas de quem decide 2022
   7º Colocação de destino turístico mundial mais lembrado para 
casamentos - Booking 2022
   Gramado possui os 5 melhores hotéis do Brasil - TripAdvisor 2022
   Valle D’Incanto - Hotel mais romântico do Mundo - TripAdvidor 2022
   Colline de France - Melhor Hotel da América Latina e Segundo Melhor 
hotel do Mundo - TripAdvidor
   Hard Rock Gramado - Foi indicado como unidade de treinamento pela sua 
padronização e excelência - Indicação interna dos Hard Rock’s
   Rede Laghetto 3ª rede de hotéis mais vendida do Brasil - Decolar 2022
   Gramado é o destino mais procurado para férias de inverno - 123 milhas
   Destino brasileiro mais demandado para os meses de junho e julho - 
Ministério do Turismo



A CIDADE

Gramado, 
uma cidade que encanta

Um dos destinos mais desejados do Brasil encanta a todos por 
sua história e suas belezas naturais. Berço das colonizações 
portuguesa, alemã e italiana, muitas são as experiências e 
atividades culturais que movem o município. 

Uma completa infraestrutura no atendimento aos visitantes, 
culinária típica e um estilo colonial europeu, tornam Gramado 
inesquecível em todos os momentos, nas quatro estações do ano.

 NO PERÍODO DO EVENTO

69% 
DE OCUPAÇÃO DA 
REDE HOTELEIRA



Diversas apresentações de Bandinhas e Grupos Folclóricos
Apresentações artísticas e culturais de bandas, grupos de danças e corais, proporcionando 
momentos únicos de encantamento e diversão.

GRANDES APRESENTAÇÕES do Espetáculo Origens
Espetáculo que conta a origem e contribuição dos imigrantes alemães, italianos e 
portugueses para o desenvolvimento de Gramado.

Jogos Rurais que na última edição tiveram 
mais de 550 INSCRITOS
Os jogos permitem uma bela integração entre os colonos e suas famílias.

Escolinha Rural que na edição passada teve a participação 
de MAIS DE 312 CRIANÇAS
Tradicional espaço para visitas guiadas com oficinas de brinquedos, 
de cozinha, pinturas e arte.

Museu da Imigração Alemã e Italiana e Memorial Português
Espaço destinado ao resgate da memória dos primeiros colonizadores,
entre eles, português, alemães e italianos, contemplando objetos antigos, 
tipicamente característicos, além de vestimentas, escritos e manuscritos, 
deixados pelos antepassados.



A FESTA

Unindo Origens, 
Celebrando Tradições

De 27 de abril a 14 de maio, Gramado e seus visitantes celebrarão a dedicação, 
a rotina e a produção da área rural do município, homenageando assim as 
agroindústrias do interior, oportunizando também aos colonos a apresentação de 
seu trabalho e seus produtos.

Momentos de muita alegria, descontração e deliciosas comidas tipicamente 
coloniais que deixam a festa ainda mais colorida e animada.

Ao longo deste período a cidade se transforma num grande palco e assim 
revive a força e a história das 3 principais etnias colonizadoras, que através da 
experiência de um povo lutador prestigia a cultura da hospitalidade, da mesa 
farta e as belas histórias e riquezas de seu passado. 

A festa ocorre no complexo junto ao Expogramado, em um local especialmente 
preparado e pensado em cada detalhe para reproduzir o melhor do nosso interior.

NA ÚLTIMA EDIÇÃO TIVEMOS 
MAIS DE 200 MIL VISITANTES. 
DURANTE 16 DIAS DE EVENTOS, 
NOSSA EXPECTATIVA É DE 
CHEGAR EM PELO MENOS 

300 MIL VISITATES 
PARA A PRÓXIMA 
EDIÇÃO



A CULTURA

Colonização 
Portuguesa
Bem-Vindos!
Muito presente na cultura e na história de Gramado 
estão os portugueses, reforçando e evocando, assim, 
alguns dos melhores momentos do dia-a-dia do 
município. Com uma cultura única e preservada, em 
pouco tempo, várias famílias já atuavam com destaque 
na vida da comunidade. 

Desta forma, a cultura portuguesa está muito presente 
no cotidiano desta festa das colônias, demonstrando 
ao público local e visitantes o que sua cultura e 
gastronomia tem de melhor.



A CULTURA

Colonização Alemã
Willkommen
A colonização alemã no município de Gramado
tem muita força e é muito visível em cada
detalhe. O encanto da arquitetura, as ruas, 
jardins floridos e também o inconfundível paladar 
da gastronomia, são preservados e estimulados 
com um crescimento cada vez maior. 

Para os dias da festa, os descendentes vindos 
das nossas colônias – muitas vezes com uma fala 
carregada mantida por traços maternos – oferecem 
deleite aos visitantes, como cucas, pães caseiros, 
linguiças, carne de porco, geleias, spritzbier, chopp, 
bolinho de batata e músicas típicas.



A CULTURA

Colonização 
Italiana
Benvenuto!
A mesa farta é um dos principais destaques dessa cultura. 
A evidência de um povo alegre, mas que trabalha duro e tem 
personalidade forte refletem em suas tradições. No dia- a-dia das 
pequenas propriedades rurais, na construção e na manutenção 
das grandes indústrias da cidade e em cada uma das cantinas 
e galeterias típicas, se encontra o toque especial da mão dos 
nonnos e das nonnas. 

Na festa pode-se comprovar o sabor dessas delícias 
através dos produtos da uva, como sucos, vinhos, o típico e 
inigualável galeto, acompanhado de massas e polentas e os 
mais variados tipos de pães, queijos e salames. Além de tudo 
isso, pode-se assistir apresentações de corais e grupos de 
danças tipicamente italianas.



GASTRONOMIA

Uma festa de sabor
Quando se fala em gastronomia, a Festa da Colônia 
serve um verdadeiro banquete. As cozinhas típicas, italiana, alemã 
e portuguesa, são cuidadosamente representadas com elaboração 
dos mais saborosos pratos e quitutes, típicos de cada cultura e 
servidos com muito amor e hospitalidade. O “Fogão da Nonna” e o 
“Fogão da Oma” são apresentados em fogões campeiros, onde é 
possível cada visitante escolher aquilo que mais gosta. 

VENDIDOS MAIS DE

30 mil
produtos na 

última edição 

Fornos de Barro
Autênticos fornos são montados na praça para 
assar cucas, biscoitos, pães, tortas, tais como 
apfelstrudel e muito mais. Tudo isso para encher 
os olhos, sentindo aquele delicioso 
cheirinho de produto feito em casa. VENDIDAS MAIS DE

16 mil
Cucas



GASTRONOMIA

Caffè Della Nonna
O tradicional café colonial é servido 
com muita fartura, um verdadeiro 
banquete com diversos pratos tipícos 
dos melhores cafés da região. Entre os alimentos 
servidos estão salgados, tortas, bolos, doces, 
queijos e salames, geleias, biscoitos e muito mais.

Restaurantes 
Alemães e Italianos
Nestas cozinhas, com o “Fogão da Nonna” e o “Fogão da Oma” 
é possível saborear as delícias de cada uma das nacionalidades. 
As cozinhas funcionam todos os dias, das 11h às 14h e das 19h às 
22h. As comidas são servidas em panelas de ferro, dispostas em um 
fogão à lenha, transformando o espaço em uma verdadeira 
experiência gastronômica.

VENDIDAS MAIS DE

12mil refeições



COZINHAS TÍPICAS
Quando se fala em gastronomia, a Festa da Colônia 
apresenta um verdadeiro banquete. Sua mesa farta é 
sempre a grande estrela deste saboroso espetáculo. 
Nos pratos tipicamente italianos é possível apreciar 
galeto, massas típicas, polentas e os mais variados 
tipos de pães, queijos e salames. E na gastronomia 
alemã, experimenta-se a tradicional feijoada alemã, 
salsicha bock, chucrute, eisbein e muitas outras 
delícias que encantam a todos. Nestas cozinhas é 
possível saborear as delícias de cada uma das etnias.

Principais atrações 
da 31ª Festa da 
Colônia de Gramado

MAIS DE 10.500
TICKETS DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 
AS COZINHAS ALEMÃ, ITALIANA E CAFÉ



Bier Platz

Feira de Produtos

Nos bares, chamados de Bier Platz é possível 
sentar a qualquer hora do dia e da noite e 
saborear alguns dos melhores aperitivos da 
tradicional cultura alemã, entre eles o tradicional 
chopp e ainda bolinhos de batata, aipim, pastel, 
batata frita, suco de uva, vinhos coloniais e a 
autêntica cerveja colonial Spritzbier.

Para quem quiser levar para casa um pouco 
dos melhores produtos coloniais produzidos 
na região, pode circular pela feira de produtos 
coloniais, que reúne um mix variado de produtos. 
Entre os principais produtos comercializados 
estão compotas, licores, embutidos, facas 
artesanais, mel, queijos, linguiça, chás, geléias e 
uma infinidade de artesanato tipicamente serrano.

MAIS DE 73 MIL
PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO 
COMERCIALIZADOS

55 MIL
PRODUTOS 
COMERCIALIZADOS

34 MIL
SÓ PÃES RECHEADOS

52 MIL
UNIDADES DE 
BOLINHOS DE BATATA



ATRAÇÕES VARIADAS

Escolha 
das Soberanas
Um ponto alto da Festa da Colônia é quando 
acontece a Escolha das Soberanas. Rainha e 
princesas também são moradoras do interior e com 
muito amor transmitem a alma da colonização. O 
evento surgiu para relembrar a primeira celebração 
comunitária da cidade de Gramado, a Festa das 
Hortênsias, realizada em 1958. 

As Soberanas têm entre as suas responsabilidades 
divulgar o evento e participam diversas vezes 
das celebrações de abertura ou encerramento 
das atividades. Na última edição, a escolha das 
Soberanas 2023/2024 aconteceu no dia 15 de maio, 
nos pavilhões da Expogramado.



ATRAÇÕES VARIADAS

Desfile de Carretas

08
ESPANTALHOS
DECORADOS
NA ÚLTIMA
EDIÇÃO

15
CARRETAS
PARTICIPARAM
DO DESFILE
NA ÚLTIMA
EDIÇÃO

Festa dos Espantalhos

A carreta puxada por bois é um elemento característico 
nas propriedades rurais. Durante dois finais de semana 
da festa, os colonos apresentam ao público local e 
visitantes o fruto do seu trabalho. Através do Desfile das 
Carretas demonstram seus produtos, tais como frutas, 
verduras, saladas e muito mais, também ao longo 
da Av. Borges de Medeiros. 

Com muita criatividade, os espantalhos são 
decorados ao longo da Avenida Borges de Medeiros, 
transformando-se numa atração divertida e muito 
peculiar. Este concurso possibilita que as empresas 
locais participem, deixando seus bonecos estilizados, 
contribuindo para o embelezamento da cidade, 
junto a Av. Borges de Medeiros. 



ATRAÇÕES VARIADAS

Escolinha Rural
Abrindo o Baú
Cozinha da Oma e da Nonna
Alunos das escolas públicas e particulares do município, 
além de turistas e visitantes tem a oportunidade de 
participar e interagir dentro destes três projetos. Ouvem 
histórias dos colonos, são apresentados a brinquedos e 
brincadeiras antigas tipicamente coloniais, como cavalo 
de pau, boneca de sabugo de milho e 5 Marias. 

Conhecem melhor a vida da colônia, 
vivenciam a elaboração de uma horta e podem 
participartambém das cozinhas experimentais, que 
com a ajuda de uma educadora, elaboram a receita 
do dia, colocando a mão na massa e depois 
podendo saborear o que foi produzido.

MAIS DE 

500 
alunos

e visitantes na 

última edição



ATRAÇÕES VARIADAS

Bandinhas e 
Grupos Folclóricos
O palco montado junto ao Bier Platz recebe apresentações de grupos 
portugueses, italianos e alemães. 

São corais, grupos típicos de dança folclórica, bandinhas alemãs, muita 
dança e diversão, proporcionando boa música e muita cultura.



ATRAÇÕES VARIADAS

Jogos Rurais

Museu da Imigração 
Alemã e Italiana e 
Memorial Português

Uma área especialmente preparada para receber os apreciadores de jogos 
de carta, bocha, atividades esportivas, de cultura e entretenimento. Entre as 
principais atrações, estão canastra, bocha feminina e masculina, 3 sets e 66.

Espaço destinado ao resgate da memória dos primeiros 
colonizadores, portugueses, alemães e italianos, mostrando e 
apresentando ao público local e visitantes o cuidado e a preservação 
com a história do município. Estes espaços contemplam objetos 
antigos, tipicamente característicos de cada cultura, vestimentas, 
escritos e manuscritos deixados pelos antepassados.

VENDIDOS MAIS DE45milPães com Linguiça



Apresentador Patrocinador Copatrocinador Apoio

Assinatura na sinalização 
comunicação visual 
(gráfica e digital) e 
Plano de Mídia ++

Espaço para instalação de lounge/
quiosque (ativação e promotoria) no 

evento, mediante aprovação da
Gramadotur*

Ações de sampling 
previamente acordado 
com a Gramadotur**

Exposição da marca como
apresentador depois da

marca do evento

Espaço de destaque junto
ao evento de 6x6m

*De acordo com Manual da Gramadotur, normativas de ação, instação e promotoria, bem como planos de contingência. Necessários envio para Gramadotur com no mínimo 15 dias de antecedência.
**Somente com análise e aprovação da Gramadotur, sem conflitos de marcas e ações. Sem venda direta e atitudes de invasão al cliente (turisa ou morador).

**Convites, Programação e outros em desenvolvimento.

Espaço de destaque junto
ao evento de 4x4m

Espaço de destaque junto
ao evento de 3x3m

Exposição da marca
depois da marca do evento

proporcionalmente ao
destaque do patrocínio

Exposição da marca
depois da marca do evento

proporcionalmente ao
destaque do copatrocínio

Exposição da marca
depois da marca do evento

proporcionalmente ao
destaque do apoio



Apresentador Patrocinador Copatrocinador Apoio

Peças especiais e individuais de 
destaque na programação visual 

do evento (com bandeirolas) 
espalhadas pela cidade entre outros 
materiais que serão desenvolvidos**

Citações da marca em
cerimoniais e abertura do evento

Participar do Desfile de Carretas
com a aplicação da marca

Peças com a marca
exclusiva do apresentador

com maior destaque
promocional

Citação da marca
após marca do evento

1 carreta
exclusiva

***As possibilidades estão em: Bandeirolas, ao longo da  Av. Borges de Medeiros, Rua Coberta, Arcos da Av. das Hortênsias, Telões distribuídos pelo evento, Totens e Banners em vários pontos da cidade,
Mobiliário Urbano Rótulas de acordo com a decoração e Pórticos da Cidade (se de acordo com a decoração)

Citação da marca
após marca do evento

Citação da marca
após marca do evento

Citação da marca
após marca do evento

Peças com a marca
exclusiva em destaque

proporcional a cota
patrocinadora

Peças com a marca
exclusiva em destaque

proporcional a cota
copatrocinadora

Peças com a marca
exclusiva em destaque

proporcional a cota
apoiadora



Apresentador Patrocinador Copatrocinador Apoio

Aplicação da marca
no site do evento

com hiperlink

Publicações 
nas redes

sociais

Assessoria de Impresa e
menção no PressKit e releases
encaminhados para imprensa e 

veículos de comunicação

Exposição da marca como
apresentador depois da

marca do evento

Apresentação da marca com
geração de conteúdo em
postagens Feed e Story

Apresentação da marca com
geração de conteúdo em

postagens Feed e Story 50% 
da entrega do apresentador

Apresentação da marca com
geração de conteúdo em

postagens Feed e Story 25% 
da entrega do apresentador

Apresentação da marca com
geração de conteúdo em

postagens Feed e Story 10% 
da entrega do apresentador

Exposição da marca do
patrocinador depois 
da marca do evento 

proporcional ao destaque 
do patrocínio

Exposição da marca do
patrocinador depois 
da marca do evento 

proporcional ao destaque 
do copatrocínio

Exposição da marca do
patrocinador depois 
da marca do evento 

proporcional ao destaque 
do apoio



Apresentador Patrocinador Copatrocinador Apoio

Aplicação da marca na
programação virtual ativada
por QR CODE disponível no
trade (hóteis, restaurantes,

parques e pontos de informações)

Cessão dos direitos autorais 
de utilização de imagens do

projeto a ser patrocinado

Exposição da marca como
apresentador depois da

marca do evento

Exposição da marca como
apresentador depois da

marca do evento
proporcionalmente ao
destaque do patrocínio

Exposição da marca como
apresentador depois da

marca do evento
proporcionalmente ao

destaque do copatrocínio

Exposição da marca como
apresentador depois da

marca do evento
proporcionalmente ao

destaque do apoio



Visão geral dos insights

Contas alcançadas

*Dados retirados do Relatório de Mídia Espontânea, 
desenvolvido pela Assessoria de Imprensa da 
Festa da Colônia durante o ano de 2021.

49 mil
+762%

Contas com engajameto 4.478
+714%

Total de seguidores 9.454
+46,3%

Neste período foram 285 publicações.

O retorno de mídia espontânea estimado e apurado no 
período foi de R$ 5.855.132,00.

O espaço ocupado dentro dos veículos impresso e online 
estimado chegou a 99.222 cm².

Já o público impactado e estimado atingido na mídia 
impresa foi de 3.881.040 pessoas.

E no Unique Visitors, possível público impactado na mídia 
online chegou a 3.554.473 pessoas.

As páginas visitadas na web representam uma noção da 
visibilidade dos sites. Pela estimativa chegamos a um 
número de Page Views de 8.624.374.



Cotas & Valores

Apresentador: 
R$ 360.000,00

Patrocínio: 
R$ 180.000,00

Copatrocínio: 
R$ 120.000,00

Apoio: 
R$ 70.000,00



ESSA É A GRAMADOTUR
Para quem é daqui, a serviço do turismo e da cultura.

Para os visitantes, pronta para proporcionar experiências 
inesquecíveis. Para os parceiros, gera visibilidade e ótimas soluções 

para entrar em contato com seu público.

Avenida Borges de Medeiros, 4111 – Expogramado – Gramado/RS | Caixa Postal 298 | 95670-000

(54) 3286.2002 | www.gramadotur.net.br

Unindo origens, celebrando tradições.


