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Nascido da paixão da família Gil pelo carnaval de Salvador, o Camarote Expresso 
2222 celebrou seu 20° Carnaval em 2018. Liderado por Preta Gil, que manteve 
a tradição da família em receber com excelência, conforto, carinho e diversão 
seus convidados. Entre camarote Expresso 2222 e Blacktape, foram mais de 

15.000 convidados que circularam pelo emblemático edifício Oceania. 

Mais do que isso, o Expresso 2222 tem orgulho de ser um potencializador de 
cultura e economia local, contribuindo para uma experiência ainda mais 

prazerosa do carnaval de Salvador. 
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Um Carnaval de conexões
Pessoas, músicas, emoções, marcas.
Público, banda e bateria conectados 

Através do amor, do respeito, da diversidade.
Nessa grande celebração da alegria.

Milhares de vozes unidas, 
De corpos que brilham e comemoram.

Uma conexão que nos torna um só.
Rio e Salvador

9 anos de Bloco da Preta
20 anos de Expresso 2222

É um prazer ter vocês na nossa história!
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5 dias de muita música e diversão de tirar o fôlego dos foliões. 60 horas de 
música, conforto, alegria e entusiasmo para os convidados na sua 20a edição. 

O espaço, que funcionou de 09 a 13/ fev 2018, recebeu mais de 20 mil 
convidados de todo o Brasil e exterior. 

O Camarote contou com patrocínio do Banco Bradesco, Hering, Salon Line, 
Perdigão, Vanish, Quem, Senhora, Ipanema, Camil, Shopping da Bahia, Avatim, 

Chandon, Gallo, Net Virtua.

Reconhecido como um dos melhores camarotes do carnaval da Bahia, o 
Expresso 2222 2018 teve muitas novidades! 
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Na Boate Blacktape um line-up de arrasar botou os convidados pra dançar até às 6 da 
manhã! 

A banda mistura e a dj Ju de Paulla, não deixaram nenhum convidado parado nos 5 dias 
de festa. Tudo isso, para que os convidados pudessem vivenciar o melhor que o 

Carnaval de Salvador pode proporcionar. 

Já a área batizada de Espaço Gourmet novamente foi um verdadeiro sucesso! Chefs 
renomados serviram refeições dentro do conceito Quick-Serve (comida de qualidade, 
preparada na hora, fresca e de serviço rápido). Durante o evento foram servidas mais 

de 20 mil refeições.
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O Camarote Expresso 2222 também movimentou o mercado de trabalho, 
proporcionando vagas formais e temporárias.

Quem não pôde viver a “Experiência de estar no Camarote Expresso 2222”, pôde 
acompanhar tudo que aconteceu no site www.expresso2222.com.br e redes socias 

oficiais. 

Um dos pontos positivos desta edição, que contou com projeto exclusivo de 
ambientação, cenografia e implementação, foram as ações dos patrocinadores 

estrategicamente localizadas no coração de Salvador no Edifício Oceania, em frente ao 
Farol da Barra. 

Milhares de pessoas que passaram por lá ganharam copos exclusivos, cuidaram do 
visual no estúdio de maquiagem da SEPHORA e cabelereiros da SALON LINE, 

massagem no spa da AVATIM, viveram um momento único junto as celebridades, além 
de vestirem lindas camisetas exclusivas e custumizadas da Hering. 
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IMPRESSO, DIGITAL, RÁDIO E TELEVISÃO
CARNAVAL DA PRETA

136’19’’
no ar

489
matérias

R$:
29.509. 428,37

Dados referentes a todos os eventos do Carnaval da Preta

IMPRENSA
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APARIÇÃO POR CATEGORIA

Jornal                                        1.659.388,00

Revista                                       260. 438,00

Internet                                   2.513. 459,00

Rádio                                                 -

TV                                            25.076.143,37

TOTAIS                                   29.509. 428,37
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CENTIMETRAGEM
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RETORNO FINANCEIRO



_13

ENVELOPAMENTO
DE CAMAROTE



MÍDIA EXTERNA

AEROPORTO
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CLIPPING



FEED INSTAGRAM | @CAMEXPRESSO2222

ALCANCE: 
14.972

IMPRESSÕES: 
17.972

_16 Dados referentes a todos os eventos do Carnaval da Preta



FEED INSTAGRAM | @CAMEXPRESSO2222

ALCANCE: 
11.189

IMPRESSÕES: 
12.619

_17 Dados referentes a todos os eventos do Carnaval da Preta



FEED INSTAGRAM | @CAMEXPRESSO2222

ALCANCE: 
6.394

IMPRESSÕES: 
7.302

_18 Dados referentes a todos os eventos do Carnaval da Preta



FEED INSTAGRAM | @CAMEXPRESSO2222

ALCANCE: 
6.375

IMPRESSÕES: 
7.463

_19 Dados referentes a todos os eventos do Carnaval da Preta



SITE EXPRESSO 2222
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NOSSO KIT Parceira de longa data, a Ipanema garantiu novamente o conforto e o estilo que os 
convidados precisavam para curtir o carnaval tranquilos e relaxados. Celebridades, 
jornalistas, empresários, formadores de opinião e influenciadores digitais receberam 
confortáveis sandálias personalizadas com design versátil e cheias de estilo durante 
a festa, garantindo comodidade e leveza aos foliões. 

A hering vestiu os convidados com as camisas lindas, confortáveis e estilosas deste 
ano, deixando o Camarote ainda mais bonito.

O kit ainda era recheados com produtos salon line, tudo isso numa linda sacola hering.
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BRADESCO O banco Bradesco faz parte da nossa história e esse ano não seria diferente. Parceiro 
do Expresso 2222 desde seu primeiro ano no maior carnaval do mundo, o banco contou 
com um espaço exclusivo para seus convidados, onde celebridades, formadores de 
opinião e imprensa puderam conhecer ainda mais o conforto e diversão característicos 
do Expresso 2222. 
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SUSTENTÁVEL
Defendendo que alegria e responsabilidade podem 

caminhar juntas, o Expresso 2222 reafirma mais 
uma vez o seu compromisso de ser um camarote 
sustentável e, pelo quarto ano consecutivo, teve 

entre seus parceiros a Toca Ambiental. 

Além da proposta inovadora de paisagismo 
ecológico aplicada aos ambientes do camarote, 

agregando princípios de agricultura urbana e 
reaproveitamento de materiais na consolidação 

dos espaços, a Toca implementou a reciclagem e o 
gerenciamento de resíduos sólidos do 2222 

durante todos os dias de festa. 
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1º
andar
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mezanino
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BLACKTAPE

A grande novidade do Expresso 2222 de 2018 foi a BLACKTAPE. 
Um dos points mais baladados da folia baiana reuniu todas as 
cores, amores e sabores nas melhores festas pop do Brasil, sob o 
comando da Preta Gil. Tudo isso no esquema Open bar premium. 

Line up: 
09/02 blacktape party feat. Pablo Vittar; 
10/02 chá da alice;
11/02 the week on the road; 
12/02 wallpaper; 
13/02 diversidade baiana
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blacktapeblacktape
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BLOCO DA
PRETA

Pela segunda vez no carnaval da Bahia, o Bloco da Preta 2222 
arrastou uma multidão no sábado de carnaval no circuito 
barra-ondina. 

O trio circulou sem cordas, para o folião pipoca, e repetiu a 
qualidade e alegria que já são características das quase DEZ 
edições cariocas do bloco. 
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NÚMEROS FINAIS
– 5 dias de CAMAROTE (09 à 13/fev);
– Público final: 15 mil convidados
– 01 boate: BLACKTAPE 
– Uma área VIP: BRADESCO no 2222 Lounge;
–  40.000 contas alcançadas só nas postagens dedicadas ao Bradesco
– Mais de 50.000 likes no instagram
– 60 horas de música ininterruptas, entre bandas, músicos e DJ’s;
– 20 toneladas de equipamentos de som, luz e cenografia;
– 500 pessoas trabalhando na produção, sendo prestadores de serviço nos bares, 
ambulantes, brigadistas, assistência médica, segurança, orientadores;
– Montagem do Camarote Expresso 2222 2018 envolveu mais de 100 pessoas 
(fornecedores luz, som, estrutura, etc);
– Tempo de montagem: 21 dias;
– Tempo de desmontagem: 7 dias;
– Área do espaço: 1.600 mil m2;
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NOS VEMOS EM 2019 NOS 10 ANOS DO BLOCO DA PRETA

O Carnaval da Preta levou ao Brasil amor, alegria e tolerância. Muito obrigada 
a todos que tornaram isso possível. Em 2019 comemoraremos 10 anos do 

Bloco da Preta e voltaremos ainda maiores, celebrando, em uma só voz, a vida!




