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Empresa

A Empire Entertainment é uma produtora global de eventos e
entretenimento que cria e executa projetos especiais de forma dinâmica e
completa para corporações, associações, entidades beneficentes e setôr
privado.
Fundada em 1993, a Empire se transformou numa produtora proeminente
de eventos a nível mundial e um recurso seguro para o agendamento
e produção de eventos, shows, palestras, humoristas, teatro e estrelas
esportivas. Como líder no sêtor, a Empire Entertainment oferece serviços
integrados de criação e produção.
Uma companhia altamente empreendedora com vasta expêriencia no
desenvolvimento e gerênciamento de projetos, a Empire produz encontros
globais, eventos especiais e iniciativas de marketing sendo também uma
grande parceira para o desenvolvimento de projetos de entretenimento
patrocinados incluíndo a produção de videos e filmes.
A Empire oferece serviços de referência e contratação para todas as
formas de comunicações, propaganda e relações publicas, bem como
acesso a produtores de encontros e eventos especiais ao redor do mundo.
Com escritórios em Nova York e Tóquio, uma divisão especial para o
Brasil e a América Latina e uma crescente rêde mundial de afiliados e
fornecedores, a Empire assegura a capacidade de produção internacional
com projetos de sucesso realizados em mais de 65 países.
Em seus quase 20 anos, a Empire se expandiu atendendo a todas as
nescessidades de nossos clientes devido a nossa excelente visão,
criatividade, precisão operacional, entusiasmo e integridade.
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Clientes
20th Century FOX
Abbott Laboratories
Accenture
Alliance Capital
Altria
American Express
Amgen
AT&T
Audemars Piguet
Aveda
Banana Republic
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
Bear, Stearns & Co.
Bendels
Bristol-Myers
Canon
Chanel
Chase Manhattan Bank
Chilton Investments
Cisco
Citigroup
Commerce Bank
Condé Nast
Credit Suisse
Daimler-Chrysler
Delta Airlines
Deutsche Bank
DuPont
Ericcson
Estée Lauder

Forbes
Fortune Magazine
Fox Broadcasting
Gap, Inc.
General Motors
George Washington University
GlaxoSmithKline
Goldman Sachs & Co.
Google
Hearst
Hewlett Packard
Honda
HSBC
Hyundai
Infiniti
InStyle Magazine
Intel
Jeep
Johnson & Johnson
JP Morgan
Konica
KPMG
Lancome
Lehman Brothers
LucasFilm
MasterCard International
Mazda
McDonalds
McGraw-Hill
MCI

Mercedes-Benz
Merck
Metropolitan Life
Microsoft Corporation
Mitsubishi Motors
Morgan Stanley
Motorola
NBC Universal
New York Knicks
New York Life
Nissan - Infiniti
Nokia
Nortel Networks
Northwestern Mutual Life
Novartis
Olympus Corporation
Omnicom
One Club
Panasonic
People Magazine
PepsiCo
Philips
PR Week
PricewaterhouseCoopers
Reebok
Rolex
Samsung
SAP
Schering-Plough
Segram Company Ltd.

Sears, Roebuck & Co.
Sephora
Sharp Electronics
Sherwin Williams
SONY Electronics
Sports Illustrated
Sprint
Standard & Poors
State Farm Insurance
Subaru
Sun Microsystems
Taco Bell
Target
The Prudential
The Ross Institute
Time Magazine
Time Warner
Times of India
Toyota
TriBeCa Film Festival
Unilever
United Airlines
Universal Music
US Postal Service
USA Cable
Walt Disney Co.
Warner Brothers
Wells Fargo
Wyeth Pharmaceuticals
Zeneca Pharmaceuticals

Encontros de Negócios e
Premiações

Bill Murray

Ne-Yo

Quando nossos clientes corporativos precisam se comunicar e conectar com seus funcionários, sócios,
usuários e/ou com o público em geral, podem confiar plenamente na nossa criatividade e experiência
no desenvolvimento e produção de reuniões de negócios, eventos e entretenimento.
A Empire está capacitada para a criação de conteúdos e mensagens, elaboração de cronogramas,
aluguel de sistemas de áudio e iluminação, produção de videos e gráficos e gerência geral do evento. A
Empire concebe e organiza encontros e conferências coporativas que maximizam a retenção da marca
e mensagem dos nossos clientes.
A Empire produz eventos de alto padrão para grandes nomes dos setôres de tecnologia, medicina,
financeiro, bem como para companhias de entretenimento. Alguns de nossos clientes anuais são: The
Webby Awards, The Gotham Awards, The Executive Council of New York Ten Awards, J.A.M Awards e
Clinton’s Global Citizen Award.
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Zach Galifianakis

Eventos Musicais e Shows
Paulinho da Viola

Sting
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Bebel Gilberto

Bruce Springsteen

Dave Matthews

Com uma sólida tradição no agendamento e contratação de
estrelas mundiais, a Empire Entertainment produz shows e
concertos ao redor do mundo apresentando grandes talentos
da atualidade e as estrelas de amanhã. Artistas de rock, música
alternativa, clássica, R&B, Jazz e World Music, a Empire transforma o
seu evento num momento inesquecível.
Independente do orçamento, a Empire possui extensa experiência
em prevêr e solucionar as nuances entre a audiência, a localização
e o artísta ideal, para garantir que nossos eventos musicais superem
as expectativas de nossos clientes.
Entre nossos créditos de agendamento e produção estão nomes
como: Aerosmith, Alicia Keys, Aretha Franklin, Beyoncé, Bon Jovi,
Bruce Springsteen, Cher, Dave Matthews Band, Duran Duran, Jay-Z,
Janet Jackson, Janelle Monaé, Elton John, Jennifer Lopez,
John Mayer, Lenny Kravitz, Maroon 5, Phil Collins, Prince,
Rod Stewart, Sade, Seal, Sheryl Crow, Sting, Talyor Swift, Usher
e muitos mais…

Taylor Swift

Prince

Serviços de Produção
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A Empire oferece uma vasta gama de suportes
para os eventos e inciativas de nossos clientes,
sempre de forma efetiva quanto ao contrôle
de custos e empregando serviços técnicos
avançados. Atravês de um time de profissionais
com grande experiência no gerênciamento de
eventos, a Empire executa conceitos criativos com
precisão, planejamento e dentro do cronograma e
orçamento estabelecido.
A Empire garante grande experiência em todas as
areas de produção de eventos, incluindo: design,
orçamentos, pesquisa de locais, layout, equipe
técnica, tendas e lonas, cenografia e mobiliário,
áudio e video, iluminação, projeções, gráficos e
banners, bem como o branding do evento.
De eventos em localidades alternativas a
pequenas reuniões, todos os detalhes de produção
tem que estar em perfeita harmonia. A experiência
da Empire assegura que todos os nossos eventos
aconteçam de forma eficiente e planejada.

Palestrantes e Personalidades

Presidente Brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva

A Empire é líder na contratação de palestrantes, esportistas e celebridades para conferências, tanto
como porta-vózes e endôsso corporativo, como para videos industriais e aparições pessoais. A
Empire oferece diversas vantagens estratégicas com relação a contatos tradicionais nas areas acima.
O extenso banco de dados da Empire é um dos mais completos do mundo e inclui milhares de
palestrantes e personalidades de segmentos como negócios, política, acadêmicos, esportes,
literatura, ciência, cultura popular, causas beneficentes e da mídia.
Independente do orçamento, a Empire apresenta uma vasta gama de opções de celebridades para
todos os seus projetos. Trabalhamos em proximidade com a celebridade para que a sua mensagem
reforçe os objetivos do cliente.
Entre os palestrantes e celebridades contratadas pela Empire estão: Anderson Cooper, Arnold
Schwarznegger, Presidente Barak Obama, Barbara Walters, Michael Bloomberg, Bill Gates, Bono,
General Collin Powell, ex-presidente George H. W. Bush, Henry Kissinger, Dalai Lama, Michelle
Obama, Oprah Winfrey, Robert Redford, Rudoplh Giuliani, Tom Wolfe e o ex-presidente Bill J. Clinton.

Bill Gates
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Anderson Cooper

Tom Hanks

Michelle Obama

Bill Clinton

Malcolm Gladwell

Vídeo Institucional
Seth Meyers
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Sarah Silverman

Jim Belushi

A Empire está capacitada para produzir projetos
de alta qualidade em video e filme contratando
celebridades de grande visibilidade para
projetos de propaganda e instituicionais.
A Empire acumula inúmeros créditos de
produção nesta área por ter criano o perfíl em
video para o World Education & Development
Fund, um comercial de TV com Donald Trump,
ganhando um prêmio EMMY pela produção
executiva do longa metragem ‘The Cruise’
e consultoria no longa metragem‘Capote’,
nominado a Melhor Filme no prêmio Oscar de
2005.
A Empire também é responsável pela presença
de celebridades em videos e filmes, incluindo:
Dana Carvey, Greg Kinnear, Jay Leno, Jerry
Seinfeld, Jim Belushi, Jon Stewart, Leonard
Nimoy, Matthew Broderick, Seth Meyers e
Sarah Jessica Parker entre outros.

Tracy Morgan

Patrick Stewart

Talentos Teatrais e
Variedades

Blue Man Group

Cirque Du Soleil, Riverdance, Stomp, David Copperfield, Savion
Glover e Blue Man Group são alguns dos talentos que a Empire
agenda e produz. Sempre lidando com os maiores talentos,
espetáculos da Broadway e off-Broadway bem como artístas e
celebridades internacionais.
A Empire se compromete em atender a todoas as nescesidades
de seus clientes apresentando artistas inovadores e um
entretenimento da mais nova geração atravéz da pesquisa
constante para indentificar shows e talentos inovadores ao redor
do mundo.
Perita na arte de desenvolver conteúdos customizados e branding
especial, a Empire dispõe de um time interno capaz de desenhar e
executar soluções originais de entretenimento que marcam o seu
evento deixando ótimas recordações.

Brian Olsen
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Antigravity

Comediantes e Humoristas
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Jerry Seinfeld

Bill Cosby

Robin Williams

Jay Leno

Ellen Degeneres

Billy Crystal

Com mais de 10 anos de experiência apresentando
humoristas em reuniões, eventos e convenções,
os produtores da Empire tem a sensibilidade para
entender as mais diversas culturas corporativas
de nossos clientes sendo peritos em otimizar a
delicada alquimia entre humoritas e a audiência.
A Empire possui conexões profissionais e
pessoais com comediantes de grande renome
bem como novos talentos, sempre obtendo
sucessos no setôr de humor corporativo.
A Empire já apresentou nomes como Jerry
Seinfeld, Jay Leno, Billy Crystal, Bill Cosby, Jon
Stewart, Conan O’Brien, David Chapelle, Dennis
Miller, Jeff Foxworthy, Ellen DeGeneres, Dana
Carvey, Robin Williams, Seth Meyers e muitos
mais.

Jon Stewart

Produções Originais

A Empire Entertainment oferece uma vasta gama de serviços de
design, decoração e uma extensa variedade de projetos criativos
sempre com estilo, sofisticação, inovação e bom gosto. Da
visualização temática geral do evento até a criação de
espaços com branding e marketing experimental, nosso time é
especializado na transformação de espaços em elegantes
visões com a integração total de detalhes como flôres, toalhas,
mobiliário e jogos de mesa, para eventos exclusivos.
Misturamos criatividade e nossa grande experiência em
produção e serviços de seleção de espaços, desenvolvimento
temático, design de ambientes, gerência geral do evento, seleção
de côres, iluminação, contrução de tablados e props,. Nosso
time de designers adiciona vitalidade aos eventos com muita
imaginação e recursos.

© 2012 Empire Entertainment, Inc.

Marketing de Eventos

Como líder na produção, design e marketing de eventos, estamos
na vanguarda na criação de experiências inesquecíveis a mais de
uma década.
A soma do profundo conhecimento de táticas de marketing aliado
a nossa criatividade e execução minuciosa, torna a Empire em
uma poderosa aliada estratégica e criativa para produção, relações
públicas e eventos de marketing de agências de publicidade
globais.
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Eventos Beneficentes
Desde 1993 a Empire produziu centenas de eventos beneficentes
assegurando o envolvimento de patrocinadores e grandes artistas,
organizando noites de gala e leilões e doando serviços para um
grande número de causas humanitárias.
Para atender a demanda no setôr de marketing de causas
especiais, a Empire criou um departamento inovador dedicado
exclusivamente as nescessidades de organizações beneficentes.
Hoje oferecemos um grande leque de serviços que abrange além
da criação e produção de eventos beneficentes e envolvem a
busca de patrocinadores, venda de mesas e ingressos, criação
de convites, contrôle do RSVP, convites a celebridades, leilões,
criação de brindes, seleção de locais e relações públicas do
evento. A divisão beneficente da Empire possibilitou que nossos
clientes arrecadassem milhões de dólares, superando em muito
suas expectativas.
A Empire produziu eventos beneficentes para entidades como:
Keep a Child Alive, The American Foundation for AIDS Research,
Coalition for the Homeless, The Whitney Museum, Homes for the
Homeless, The Starlight Foundation, Ronald McDonald House,
Matt’s Promise, The Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation,
Change for Kids, One X One, American Friends of Rabin Medical
Center, 50 Years of Women’s Advancement Since The Pill, New
York Film Society e mais.
Bono, Alicia Keys
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Jay-Z, Swizz Beatz

Matt Damon

Eventos Públicos

A Empire Entertainment é uma
produtora com larga experiência
no setor de eventos públicos
gratuítos e também com venda
de ingressos.
Para estes, a Empire emprega
seus recursos nas áreas de
seleção dos locais, contratos,
obtenção de permissões e
fechamento de ruas, segurança,
limpeza, gerência de marketing
e
publicidade,
orçamentos,
patrocínios e a produção geral
do evento ao vivo.
Alguns de nossos clientes da
nesta área são: Tribeca Film
Festival
e
Tribeca
Family
Festival, concerto de James
Taylor ao ar livre e festivais
de música como Rochester
Music Festival, New Jersey
Liberty Jam, Miss Vietnam World,
Internet Week, World Science e
eventos com o XIV Dalai Lama.
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Brasil-Japão evento de aniversário 100 anos

Train

Earth, WInd & Fire

James Taylor

Eventos Privados
Contando com grandes corporações e organizações entre seus
principais clientes, a Empire também atende a particulares e na
produção de eventos familiares e celebrações especiais.
Presente em eventos de alto-padrão como aniversários, casamentos,
bodas, Bar/Bat Mitzvah, reuniões de família e eventos esportivos, a
Empire oferece aos seus clientes privados serviços customizados
e de classe internacional, incluíndo decoração, entretenimento,
catering, e muito mais.
Os grandes momentos da vida pedem celebrações especiais que
demandam o uso de serviços especializados para uma experiência
agradável e ótimos resultados. A Empire produz eventos para uma
clientela exclusiva em localidades internacionais como: Moscou,
Mônaco, Bermuda, St. Barths, e nos EUA, New York, Greenwich
CT, Hamptons, Palm Beach, Santa Barbara, Sundance entre vários.
Como entretenimento para eventos e celebrações privadas, a
Empire já agendou nomes como: Andrea Bocelli, Lionel, Richie,
Blondie, Elvis Costello, The Beach Boys, Maroon 5, The Jonas
Brothers, Seal, Julio Iglesias, Diana Ross, Rod Stewart, Kool & The
Gang e outros.

Beyoncé
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Maroon 5

Pink

Jonas Brothers

Janet Jackson

Elvis Costello

Empire em todo o mundo
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Com escritórios em Nova York e Tóquio, uma crescente divisão
Latino-Americana e uma rêde de afiliados e forncedores ao redor do
mundo, a Empire oferece alcançe global a nossos clientes. Além de
produzir shows e eventos em todos os Estados Unidos, a Empire
desenvolveu projetos em mais de 50 países e territórios como:

Alemanha
Áustria
Australia
Bahamas
Bélgica
Bermudas
Brasil
Canadá
Colombia
Coréia do Sul
Dinamarca
El Salvador
Emirados Árabes Unidos
Espanha
Escócia

Filipinas
Finlandia
França
Grécia
Holanda
Hong Kong
Ilhas Cayman
Ilhas Virgens UK
Índia
Indonésia
Irlanda
Israel
Itália
Jamaica
Japão

Líbano
Malta
México
Mônaco
Panamá
Perú
Polônia
Portugal
Qatár
Reino Unido
República Popular da China

Empire
Entertainment
Japan
Devido a grande demanda internacional, criamos a Empire
Entertainment Japan em agôsto de 2005 para atender nossos
clientes do mercado Ásia-Pacífico.
A combinação de nossa rêde global de talentos e experiência,
agregados a nossos especialistas locais, possibilitam a Empire
oferecer uma perfeita consultoria profissional de marketing e ótimas
soluções criativas em todo o continente asiático.
Com crescimento acelerado desde o seu lançamento, a Empire
Japan produziu grandes eventos corporativos e de mídia para sua
clientela japonesa e internacional. Os projetos executados vão
desde eventos corporativos exclusivos ao patrocínio da tournê
Bigger Bang dos Rolling Stones, da feira de automóveis da China a
uma série de palestras com o General Collin Powell.
Seja no Japão, China, Singapura, Hong Kong ou Coréia, o time da
Empire baseado em Tóquio está pronta para lhe atender.
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