
 

    

Ginásio do Maracanãzinho, palco do 3º. Show – Dia 11.10.2012 

PREPARE SUA CAMISA DO FÃ CLUBE ELVIS TRIUNFAL 

Ainda não decidimos o que faremos de especial para levarmos aos shows. Pedimos a todos 

os membros do fã clubes providenciar suas camisetas. Para fazer a sua é muito fácil. O 

desenho da estampa pode ser acessado na página principal do elvistriunfal.com. Salve 
esta imagem num pendrive ou CD e leve para alguma estamparia que faz este 
serviço na hora! Em média se cobra em torno de 20 reais. Se preferir peça para a 

estamparia entrar no site e baixar a imagem. Usar as camisetas irá ajudar muitos fãs a 

descobrirem nosso fã clube! Por incrível que pareça há muitos fãs que desconhecem a 

existência dos fã clubes. Na exposição “Elvis Experience” e nos shows haverá muitos 

destes fãs! 
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opção pois é a 2ª. maior concentração de fãs de Elvis no país fica na região Sul, em 1º. 

está a região Sudeste. Os fãs da região Sul estão se preparando para participarem do 

show em São Paulo. Resultado: O ginásio Ibirapuera está quase lotado. 
Preocupa-nos o show de Brasília por se tratar do 1º. show e a mídia estará em peso 

por lá! Talvez com o fim dos ingressos em São Paulo os fãs que ainda não compraram 

terão que ir a Brasília ou Rio de Janeiro! Ainda não há um comercial na TV ou Rádio 

sobre os shows e isso faz a diferença! Por outro lado, se levarmos em conta que 
o show será daqui a 5 meses, as vendas foram excelentes! Muitos estão 
optando pelo show de São Paulo para aproveitarem e visitarem a exposição. Assim não 

teriam que fazer duas viagens!  Ainda há muitos fãs que não estão sabendo da 

novidade e que neste momento não podem comprar os ingressos. Queremos que os 

shows sejam um sucesso, assim será mais fácil que outros ocorram futuramente! 

 

Ginásio Nilson Nelson em Brasília, palco do 1º. Show – Dia 06.10.2012 

 

Ginásio do Ibirapuera, palco do 2º. Show – Dia 08.10.2012 

 

Outra vantagem de usar as 
camisetas do fã clube é 
identificar os membros durante 
os shows e a exposição, afinal 
temos membros em todo o 
Brasil! Obs. Preferimos adotar 
este método devido nosso 
tempo ser muito pequeno e não 
teríamos como administrar a 
venda destas camisetas. Por 
isso pedimos a colaboração de 
todos os membros! 


