
 

 

 EVENTOS 



A Editora Glamurama organiza e produz eventos, reuniões especiais, jantares, exposições, 

lançamentos de produtos e pocket-desfiles –tudo muito personalizado. 

 

Eles podem ser realizados na própria Casa Glamurama – com um espaço charmoso com saída 

para um deck numa área externa -, que foi projetada por Isay Weinfeld e decorada por Marcio 

Kogan, com móveis da Micasa e Forma. Localizado no elegante bairro do Jardim Europa, em São 

Paulo, o espaço é comandado por Joyce Pascowitch.  É lá onde fica a redação das revistas, Joyce 

Pascowitch e Poder, e toda sua equipe. 



A casa possui uma equipe de produção 

própria, que customiza os projetos para 

cada cliente, com decoração, música, 

buffet, ambientação e cenografia 

personalizadas, além de ser a responsável 

também pela segurança e vallet dos 

convidados. 

 

 

Clientes como Volvo, TAM, Claro, AmBev, 

Intimus Gel, Moschino, Sotheby´s, Grupo 

Binda do Brasil, Seven for All Makind, Uol, 

Johnson & Johnson, RoC, Fiat, Fabrizio 

Giannone, Shopping Paulista e Telefônica 

foram alguns dos parceiros que já 

contrataram a Editora Glamurama para 

produzir e organizar os eventos. 

 



 

 

ESPAÇO 
 
A Casa Glamurama comporta eventos pequenos  
e exclusivos para aproximadamente 80 pessoas, com 
ambiente rotativo de até 130 pessoas. Os eventos 
também podem ser realizados em outro espaço,  
de acordo com o objetivo da marca, mas com a expertise 
de organização do Glamurama. 



 

 

PRODUÇÃO 
 
A casa possui uma equipe própria, que entrega o projeto de acordo com cada necessidade. A decoração, a música, 
o buffet e as bebidas são apresentadas seguindo o briefing do cliente. A idéia é criar um evento muito exclusivo 
para o cliente e seus convidados com o objetivo de reforçar a identidade da marca perante seu público-alvo. 



 

 

AÇÕES 
 
Brunchs, almoços, happy hours, coquetéis, jantares, day spa, tarde de make-up e 
beleza, lançamentos de produtos e serviços, pockets-desfiles, exposições. 



 

 

OPORTUNIDADE 
 
Realizar o evento com o conforto de organização que vai ao encontro com os conceitos 
e padrões de exigência da empresa, sempre com o estilo descolado, chique sem parecer 
pretensioso que a Joyce Pascowitch tem, e que a Casa Glamurama proporciona. 



 

 

OPORTUNIDADE DE VISIBILIDADE 
 
Cobertura de cross-mídia na revista Joyce Pascowitch e no Glamurama, em tempo real. 
  
REVISTA JOYCE PASCOWITCH:  Cobertura dos melhores momentos, com fotos na seção J.P. Ferve 
da edição seguinte a realização do evento 
 
GLAMURAMA:  Notas personalizadas sobre o evento, com teaser sobre o mesmo, cobertura em 
tempo real e galeria de fotos. 
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