


Um sucesso que entrou para o  

calendário oficial do Rio 

20 a 30 de agosto 



Promover o setor e aproximar grandes 

profissionais e o público em geral.  

 

Consolidar a gastronomia brasileira, em 

toda sua qualidade e variedade. 

 

Oferecer oportunidades  

diferenciadas para as marcas.  



Um evento  

multiplataforma,  
amplo, variado. 





2 finais de semana de Atividades no Jockey 
30 dias (1° a 30 de Agosto) 



Em dois fins de semana, uma 

série de atividades reúne a 

nata do sabor carioca. 

Tudo com o belíssimo e 

charmoso cenário do Jockey 

Club da Gávea. 



Todo ano, a consagrada 

premiação elege o melhor 

da gastronomia carioca,  

em várias categorias.  

É o reconhecimento ao talento e 

dedicação dos profissionais do setor, 

com grande e merecida repercussão.  

 

A festa de entrega dos prêmios abre 

oficialmente o festival, com um brilho 

sempre inesquecível.  

 

E para completar, desde a edição 

passada é realizada na festa a entrega 

do troféu Feijoada Nota 10. Um brilho 

a mais num evento que é a cara do Rio. 





Com o visual e climas mais que charmosos 

do Jockey, os frequentadores aproveitam 

uma programação variada e deliciosa.  



Shows musicais Quiosques de restaurantes 

premiados em anos anteriores 

Aulas nos auditórios Atividades Culturais 





Um evento para integrar a agricultura familiar do 

interior do estado aos restaurantes e bares do Rio. 

Num clima de muita descontração, produtores são 

apresentados a chefs e empresários, com o objetivo 

de integrar cadeias produtivas.  

 

A Feira de Sabores se fortalece a cada ano. São 

produtos artesanais de qualidade superior que trazem 

um sabor especial à gastronomia carioca.  



Rodada de Negócios  

Realizado em paralelo, é um momento dedicado para 

concretizar transações, e abrir futuras possibilidades. 

Um evento imprescindível para todos os participantes.  

 

Números edição 2014 

• 27 restaurantes 

• 33 produtores 

• 127 reuniões realizadas 

• 2,5 milhões – Expectativa de Negócio 





homens 

37% 

Mulheres 

63% 

Faixa Etária 

6% 

até 25  

32% 

26 - 35  

28% 

36 - 45  

17% 

46 - 55  

16% 

55 ou mais  

Renda média 

R$15.000 

Grau de Instrução 

Superior 

 84% 

Médio 

16% 

Área de Residência 

7% 
Outras 
cidades 

26% 
Zona Sul 1 

Copacabana / 

Botafogo / Leme / 

Flamengo / 

Laranjeiras / Urca / 

Catete / Glória 26% 
Zona Sul 2 

Leblon / Ipanema / Lagoa /  

Jardim Botânico / Humaitá 

18% 
Zona Oeste 

Barra / São Conrado /  

Recreio / Jacarepaguá 

23% 
Zona Norte 

Tijuca / Centro / Zona 

Suburbana / Méier / Ilha do 

Governador / Ramos 



92% 

de avaliações 

positivas 

Mais de  

 
de impactos gerados pela  

mídia impressa do projeto. 

63 milhões 11 dias de 

evento 



41 mil 
pessoas em  
2 finais de 

semana 

25 restaurantes 

envolvidos 

28 produtores do 

interior do estado 
na Feira de Sabores  

6 shows 

Prêmio Rio Show 

de Gastronomia 

Festa para 900 

convidados 

Mais de  

4000 m2 
4,7 mil Kg de 

reciclados coletados 

durante o evento 

Mais de 40 aulas de 

gastronomia para 

aproximadamente  

4 mil pessoas 



Dois auditórios 

Chefs convidados 

de outras regiões 

do Brasil 

Mais produtores do interior 

do estado e mais quiosques 

de restaurantes 

Muito mais atividades: 

Aulas, palestras, degustações. 

Brincando  

na cozinha 



Restaurantes da cidade oferecem um menu de degustação  

a preços fixos durante os 11 dias de evento. 

Na última edição, 333 restaurantes participaram do  

Roteiro Gastronômico 

  



• Página exclusiva do evento  

no facebook 

• Divulgação no site web & mobile 

do Globo, além do tablet. 

• Divulgação nos sites Rio Show,  

Ela & Extraonline 

• Campanha viral: #riogastronomia 

nas redes sociais 

• Site exclusivo para evento: 

www.riogastronomia.com.br 

• E-books com todas as receitas 

feitas no evento 



+ de 3500  
fotos publicadas  

com 

#riogastronomia  

no Instagram 

+ de 104 mil 
curtidas na página  

do Facebook 

28 páginas de 

anúncios nos jornais 

O Globo e Extra 

15 páginas de 

matérias editoriais 

nos jornais O Globo e 

Extra 

+ 9 milhões de 

impressões nos sites do 

Globo e Extra de mídia 

de divulgação 

346.684 page views 
em 1 mês no site do evento 








