
                                           

12ª. REUNIÃO DO FÃ CLUBE – JANEIRO 2013  
 

12ª. REUNIÃO DO FÃ CLUBE – JANEIRO 2013  

PÁGINA 08 PAGINA 05 

CONQUISCONQUISCONQUISCONQUISTAS DO FÃ TAS DO FÃ TAS DO FÃ TAS DO FÃ 
CLUBE EM 2012CLUBE EM 2012CLUBE EM 2012CLUBE EM 2012    

 

 
 
Em 2012 conseguimos avanços em 
nossas atividades. Anunciamos 300 
eventos em 2012, 23 eventos a mais 
que 2011. Conseguimos entregar a 
bandeira do Brasil no último show de 
Elvis in Concert no Brasil. Nesta 
ocasião Portia e James Burton 
abriram em pleno palco para o delírio 
dos fãs brasileiros. Fizemos a 
cobertura dos 6 shows no Brasil que 
contou com texto, fotos e vídeos! A 
cobertura foi elogiada por fãs da 
Europa e Estados Unidos, além dos 
brasileiros! Conseguimos ultrapassar a 
marca de 1200 membros em 2012 
com carteirinha e mais de 2500 
membros no Perfil do Facebook. 

PROGRAMAÇÃO DA 12ª. REUNIÃO 
 

 
14h00 às 
14h50 

 

SOBRE O TELÃO:  

Iremos exibir algumas noticias que 

marcaram 2012 e sobre a "TV Elvis 

Triunfal", o Canal de Reportagens em 

vídeo do site Elvis Triunfal  

 
14h50 às 
15h00 

 

SORTEIO DO LIVRO ELVIS 

EXPERIENCE:  

Somente irão participar os fãs que 

chegaram entre 14h e 14h50 e que 

possuírem sua carteirinha de membro 

do fã clube Elvis Triunfal. O membro do 

fã clube não pagará nada para concorrer 

basta colocar sua carteirinha numa urna 

onde será feito o sorteio.  Em seguida 

devolveremos todas as carteirinhas. 

 
15h00 às 
15h30 

 

SANDRO DOMINGUES: 

Sandro Domingues foi o grande 

vencedor do último concurso Elvis 

Triunfal (11ª. Reunião), o que lhe dá o 

direito de uma apresentação maior 

nesta Reunião (12ª. Reunião) Venha 

assistir Sandro Domingues e escutar 

ótimas interpretações de Elvis Presley.  

Em setembro de 2012 a convite da 
Midiorama (em gratidão pela 
divulgação que fizemos), tivemos o 
privilégio de conhecer pessoalmente 
Priscilla Presley! 
 

 
 
Participamos de duas promoções 
oficiais com a produtora (2Share) que 
trouxe Elvis in Concert e Elvis 
Experience ao Brasil! Lançamos a TV 
 

 

Elvis Triunfal que 
está disponível no 
site e no Youtube no 
Canal Elvis Triunfal! 
Já gravamos em 
vídeo 4 programas 
que podem ser 
acessados a 
qualquer momento! 
Realizamos duas 
reuniões para ajudar 
o Lar da Mamãe 
Clory, graças ao seu 
apoio, caro membro! 


