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faça seu evento
corporativo no mam

museu de arte
moderna de são paulo
Desde sua fundação em 1948, o museu
assumiu uma posição de vanguarda na
difusão e preservação da arte. O acervo é
formado por mais de 5.600 mil obras
produzidas pelos artistas mais
representativos da arte moderna e
contemporânea brasileira.

Foto: Carlos Lima. Aluno do Bacharelado em Fotograﬁa do Senac.

O mam ﬁca no Parque Ibirapuera, o mais
importante parque de São Paulo, sob a
marquise projetada por Oscar Niemeyer
em edifício reformado por Lina Bo Bardi.

faça seu evento
corporativo no mam
Como forma de garantir a manutenção do
museu e sua programação cultural, o
mam disponibiliza um auditório equipado
para 170 convidados e um charmoso
restaurante com vista para o jardim de
esculturas projetado por Burle Marx.
Os eventos ainda podem contar com
visitas mediadas às exposições em cartaz
e gifts especiais para convidados.

Foto: Chris Lima. Aluna do Bacharelado em Fotograﬁa do Senac.

auditório

Foto: Chris Lima. Aluna do Bacharelado em Fotograﬁa do Senac.

Aconchegante auditório climatizado,
equipado com projetor multimídia, tela
de 180” retrátil, palco com iluminação
cênica, sala técnica com sistema
audiovisual, cabine de tradução
simultânea (sem equipamento), púlpito e
gerador automático na queda de energia.

área
196 m ²
capacidade
170 pessoas

disponibilidade
seg, ter, qua,
sex e sab
das 9h às 23h
montagem a
partir das 7h

restaurante
Espaço amplo, disponível para coquetéis,
jantares e reuniões, equipado com 30
mesas baixas, 120 cadeiras e gerador
automático na queda de energia.

Foto: Bella Pelizzari. Aluna do Bacharelado em Fotograﬁa do Senac.

área
196 m ²

disponibilidade
seg a sáb
das 9h às 23h

capacidade
120 pessoas
(jantar)
300 pessoas
(coquetel)

montagem a
partir das 7h

visitas mediadas às
exposições do mam

Para tornar o seu evento ainda mais
cultural, existe a possibilidade de manter
as salas expositivas abertas, dessa
forma, seus convidados terão a
oportunidade de visitar as exposições em
cartaz nas Salas Milú Vilella e Paulo
Figueiredo.
Consulte disponibilidade e valores.

presentes
exclusivos
Presenteie os seus convidados com
produtos do museu, tais como catálogos,
canecas, canetas, etc. Consulte a
disponibilidade e valores.

copa de apoio
equipamento
• geladeira
• 2 pias
• 4 tomadas para forno elétrico
(até 5000 watts)
• tomada de serviço 110V e 220V
disponibilidade
seg a sáb, das 9h às 23h
montagem a partir das 7h
Ao ﬁnal do evento, o buﬀet responsável
deve remover da copa de apoio os restos
de alimentos, embalagens vazias e
utensílios quebrados. Todo o lixo do
evento deverá ser descartado na
caçamba de cor azul. Para o aquecimento
dos alimentos, em qualquer fase do
evento, é permitido a utilização de fornos
e fogão com botijão a gás.

a&b
Para eventos que acontecem nos dias de
funcionamento do museu, o restaurante
Prêt a manger deve ser contatado para
oferecer os serviço de a&b através do
telefone (11) 3085 8544 – falar com Paula.
Já para os eventos que acontecem às
segundas-feiras ou nos demais dias da
semana, a partir das 18h, a empresa
poderá entrar em contato com o
fornecedor de sua preferência.

fornecedores indicados
vídeo
Kamafeu ﬁlmes
kamafeuﬁlmes@gmail.com
12
98185 0585
fotograﬁa
Karina Bacci
karinabacci@hotmail.com
11
98984 6278
equipamentos de áudio
Focus audiovisual
contato@focusaudiovisual.com.br
11
5070 5080
NB3 locações
nb3@nb3.com.br
11
3285 4044
Onyx
atendimento@onyxeventos.com.br
11
3951 6400

buﬀet
Dimensão Buﬀet
contato@dimensaobuﬀet.com.br
11
2241 0289 1198351 6797
Sampa comidinhas
igor.souzamartins@yahoo.com.br
11
96438 0835
Buﬀet Alecrim
buffetalecrim41@gmail.com
11
99256 3923
Alma Culinária
dominique@almaculinaria.com.br
11
3034 3134
Rixo Gastronomia
patricia@rixogastronomia.com.br
11
2671-0249
ﬂores e decoração
Amabile Flores e Eventos
contato@amabileﬂores.com.br
11
2528 2968

estacionamento
Localizado próximo ao museu, o
estacionamento do Parque Ibirapuera
possui capacidade para até 300 carros e
opera com Zona Azul.
Horário de cobrança Zona Azul: segunda
a sexta-feira, das 10 às 20h, e ﬁnais de
semana e feriados, das 8h às 18h.
O serviço de vallet é proibido pela
administração do Parque Ibirapuera desde
2008.

valores
período I 16h
auditório

restaurante

auditório e
restaurante

período III 8h

7h às 23h

período II 8h
seg a sáb
7h às 15h

R$ 20.000,00

R$ 8.000,00

R$ 12.000,00

seg
7h às 23h

ter a sáb
18h às 23h

R$ 20.000,00

R$ 12.000,00

seg a sáb

20% desconto

seg a sáb
15h às 23h30

orientações

solicitação de orçamento
Ficou interessado? Envie um e-mail
para eventos@mam.org.br com sua
solicitação de orçamento e informações
sobre o evento.

reservas
pré-reserva e bloqueio da data
O bloqueio deﬁnitivo da data do evento
estará garantido com a assinatura do
termo de utilização do espaço. Antes
disso, a data ﬁca pré-reserva,
assegurada pelo período de 15 dias
úteis da data da solicitação, sujeito a
cancelamento.
visita técnica
A visita técnica “VT” deverá ser agendada
com a equipe de eventos do mam,
conforme disponibilidade de horário.
Serão permitidas até 5 VTs por evento.
Caso deseje agendar mais VTs até a data
do evento, um adicional de R$ 500,00
por agendamento será cobrado.

cancelamentos de bloqueios
Para os cancelamentos feitos com até
11 dias antes da data de evento não há
cobrança de qualquer valor e, a partir
do 10º dia anterior ao evento, haverá
cobrança de 20% do valor contratado.

roteiro
O roteiro completo do evento deverá ser
enviado com até 5 dias de antecedência,
contendo horários de montagem e
desmontagem. Para a segurança geral,
será necessário informar o nome e RG de
todos os membros da equipe de
organização, montagem, buﬀet, garçons,
fotógrafos, etc. A identiﬁcação é
necessária para que a equipe possa
circular nas dependências autorizadas do
museu.

documentação
termo de utilização do espaço
de auditório e/ou restaurante
O termo de utilização do espaço deverá
ser preenchido com os dados do
contratante. O benefício não poderá ser
repassado para terceiros.
pagamento da reserva
O pagamento será realizado por depósito
bancário conforme instruções no termo
de utilização do espaço. O não
cumprimento do pagamento na data
mencionada acarretará no cancelamento
do evento.

montagem
montagem e desmontagem
A montagem e desmontagem do evento
deve respeitar os horários previstos no
termo de utilização do espaço, sendo
cobrado R$ 2.000,00 por hora adicional,
mediante autorização prévia da área de
eventos do mam.
O museu não recebe materiais de
terceiros. Todo material do evento deve
ser entregue em horário em que o
contratante esteja no local para
recebimento e conferência.

A carga e descarga dos materiais para o
evento somente poderão ser feitas por
carros pequenos ou caminhões VUC,
mediante horários previamente
combinados com a área de eventos do
mam.
Todo o material utilizado no evento deverá
ser retirado no seu término, devendo o
contratante devolver os espaços nas
mesmas condições recebidas.

Foto: Carlos Lima. Aluno do Bacharelado em Fotograﬁa do Senac.

mais informações
eventos@mam.org.br
11
5085 1323

museu de arte moderna de são paulo
mam.org.br
@mamoﬁcial

