
NO 39º FESTIVAL 

DE CINEMA 

DE GRAMADO



A DUOCASA foi co-patrocinadora do maior 

evento de cinema da América Latina, o 39º 

Festival de Gramado. Esteve presente em 

uma das cidades mais belas da Serra Gaúcha, 

Gramado, e num espaço muito original, 

recebeu imprensa e convidados.

Tapete vermelho, celebridades 

nacionais e internacionais, prêmio 

especial na noite principal.
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o Festival de Cinema de Gramado

Criado a partir de uma Mostra de Cinema, 

realizada em 1969, durante a Festa das 

Hortênsias. Desde o primeiro evento, o 

Festival sempre foi o grande incentivador 

do Cinema Brasileiro, com mostras 

nacionais e internacionais.
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é o maior no Brasil
e o mais importante da América Latina.



Em 2011, o evento teve um significativo 

aumento de 45% no número de filmes 

inscritos, além de relevante crescimento no 

número de pedidos de credenciamento de 

imprensa. Foram credenciados cerca de 850 

profissionais de 260 veículos.
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Participantes vindos de todas as 

regiões brasileiras e países como 

Chile, Argentina, Uruguai e 

Estados Unidos.



Celebridades no Festival de
Cinema de Gramado.
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O lançamento da DUOCASA
em um evento reconhecido e respeitado
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Durante os dias do evento, destaca-se a 

diversidade do público, vindo de todo Brasil 

e da América Latina. A cidade respira cinema. 

Com uma programação bem elaborada, 

abrange workshops, exibições de filmes, 

palestras e coletivas de imprensa, entre outros.



Além de ser grandioso, o 
Festival é um evento cultural.
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E a DUOCASA tem essa pretensão, de estar 

aliada com a cultura. A loja da marca é um 

“reduto” cultural de design internacional e 

artesanato brasileiro. E, claro, a empresa busca 

apresentar seus móveis para toda a América 

Latina, mantendo o perfil exportador em 60 

anos de experiência no mercado.



contou com a estante BE CUBIC da polonesa 

Malgorzata Kopczinska, primeira peça assinada 

da coleção. Recebeu visitas ilustres e abrigou 

a imprensa, que utilizou o local para registrar a 

passagem dos artistas pelo Festival.

O espaço da marca, 

um cenário da sala de gravação,
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Lounge Duocasa no Festival de
Cinema de Gramado.
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a marca também teve presença marcante com 

um toque especial.

Na noite mais aguardada, 
a de premiação,



Um home theater exclusivo, entregue a 

diretora Lúcia Murat, vencedora do Kikito 

mais desejado da noite com o filme ‘Uma 

Longa Viagem’.

O Melhor Filme levou o 
Prêmio Duocasa.
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Mais informações:

http://www.duocasa.com/blog/

http://www.duocasa.com
SITE:

BLOG:


