
Proposta de apoio e patrocínio

TURNÊ BRASIL DA PROVA DO CONCEITO

www.moneyofgood.org

Uma prova da nova economia consciente aberta à toda população



Money of Good é um programa social no qual as pessoas podem
ganhar dinheiro praticando meditação, melhorando a saúde,
elevando a consciência e promovendo um novo modelo econômico
muito mais justo e sustentável.
Isto é possível graças ao sistema proof-of-meditation do MoG que
combina as tecnologias de neurofeedback e blockchain.

O projeto foi iniciado pelo designer brasileiro Marcelo Bohrer em 
2017 em Munique, onde a start-up está baseada.

Money of Good chega agora ao Brasil pela primeira vez para
compartilhar suas soluções inovadoras e ajudar a criar um mundo
mais saudável, justo e sustentável para todos.

INOVAÇÃO DE PONTA PARA UM MUNDO MELHOR

Infos gerais sobre a Turnê da Prova do Conceito:
https://www.moneyofgood.org/poctour?lang=pt



RECONHECIMENTO E DESTAQUE NA MÍDIA INTERNACIONAL

O projeto recebeu elogios do autor do best-seller Sapiens, Yuval Harari e
recentemente ganhou destaque em um dos principais jornais da Alemanha, o
Süddeutsche Zeitung.

Graças a suas ideias inovadoras como o Clube de Nadismo e o movimento
CyberOrgânico, Marcelo tem recebido extensa cobertura da mídia. Ele já foi
entrevistado por Jô Soares, Fatima Bernardes e Ana Maria Braga, GNT e em
diversos jornais e revistas no Brasil e exterior.

Tradução para português:
http://bit.ly/entrevistaPT

www.marcelobohrer.com.br

“O seminário do Money of Good foi o evento
mais inovador da MCBW.“ Tanja Knöller,
Diretora de projeto da MCBW (semana de
design de Munich) e do Instituto do Design da
Bavária.

Vídeo clipe do evento: 
http://bit.ly/MoGMCBW19 



EXPERIMENTE O REVOLUCIONÁRIO SISTEMA DO MOG E PROVE SEUS BENEFÍCIOS

O Brasil será o primeiro país a provar a
revolucionária tecnologia de prova-de-meditação
da plataforma social Money of Good que abre
caminho para uma nova economia consciente.

Os eventos da Prova do Conceito tem como
objetivo oferecer à população uma experiência
prática de como será possível elevar a consciência
e ao mesmo tempo gerar uma renda extra regular.

Todo o experimento e entrevistas serão registrados
em um vídeo documentário para aumentar o
entendimento do potencial de Money of Good em
promover as transformações necessárias para criar
um mundo mais justo e sustentável para todos.

SÃO PAULO

RIO DE JANEIRO FLORIANÓPOLIS PORTO ALEGRE

07, 08, 09, 10 de dezembro de 2019

Cidades a confirmar.



OS BANCOS DE MEDITAÇÃO
Os eventos acontecerão em diferentes áreas da cidade para permitir acesso fácil e
gratuito à população, especialmente aos menos favorecidos.
Nestes locais haverá os Bancos de Meditação onde será possível meditar usando o
sistema de neurofeedback do MoG e realizar serviços bancários com a moeda GOOD.

SÃO PAULO
• 07/12 - Holocasa
• 08/12 - SESC Interlagos
• 09/12 - a confirmar
• 10/12 - SESC Pompéia



Nos Bancos de Meditação as pessoas serão introduzidas à plataforma MoG e receberão
orientação de um instrutor do Instituto Search Inside Yourself do Google sobre como
meditar usando o neuro-sensor conectado ao sistema do Money of Good.
O MoG Game App então orientará o usuário em tempo real através da tecnologia de
neurofeedback como atingir o estado mais saudável na prática meditativa.



No final da prática, cada participante receberá seus ganhos na moeda GOOD proporcionalmente 
ao seu tempo de meditação e ao nível atingido. 
Com seu crédito em GOODs o usuário poderá então comprar produtos das B-Corps e empresas 
parceiras ou trocá-los por Reais na cotação de câmbio do dia.



PALESTRA  - O Nascimento da Economia Consciente do Bem Comum

No final de cada evento Marcelo Bohrer, fundador do
Money of Good, irá apresentar O Nascimento da
Economia Consciente do bem Comum.

Nesta palestra Marcelo compartilha seus aprendizados
e insights sobre o papel das novas tecnologias na
criação de soluções sistêmicas e exponenciais para a
transição para um novo modelo econômico que
privilegia a sustentabilidade e o bem comum.

Temas abordados: crise econômica, social e ambiental,
meditação, neurofeedback, criptomoedas, blockchain,
economia compartilhada e circular e renda básica
universal.

Palestra na Mindfull Conference no Impact Hub em Munique / 04.2019



MARCELO BOHRER
Fundador de Money of Good,
Líder da Estratégia

BRAINBOOST.DE
Tobias e Philipp Heiler
Desenvolvedores do sensor

FRAN CAYE
Produtora de eventos,
Designer visual

FELIPE RECH
Instrutor de Meditação 
Search Inside Yourself Brasil
Instituto Pacífico

MARINA MIRANDA
Gerente de produção 
cultural

LEANDRO LIMA
Diretor de audiovisual,
Produtor

Equipe MoG envolvida na produção dos eventos da Turnê Brasil

CAROLINE BALDASSO
Neurocientista,
Pesquisadora de mindfulness

FELIPE BENITES CABRAL
Tecnólogo, desenvolvedor, 
empreeendedor

MONGE KOHO
Economia Budista
Monge Zen Budista

JULIO L R MONTEIRO
Especialista em Holochain,
Machine leraning, AI

VALKIRIA Design Studio
Matheus Pinto
Moises Hansen



Através deste evento inédito pretendemos criar um grande buzz na mídia para aumentar a
exposição do projeto e assim compartilhar o grande público a visão e o plano de criação de um
mundo mais justo, consciente e sustentável.
Para isso, planejamos várias ações de relações públicas e publicidade.

Ativação de Mídia

Anúncios em jornais: anunciaremos na seção
de empregos de jornais populares para atrair
pessoas em dificuldade financeira que se
interessarão em experimentar o sistema de
prova-de-meditação para obter algum dinheiro.

Cobertura da mídia: Enviaremos nosso release
para imprensa: jornais, revistas, programas de
TV, portais web, blogs, etc.

Flyers, posters: vamos distribuir flyers em
locais-chave da cidade e colocar cartazes por
todo o bairro onde cada evento ocorrerá.

Convites VIP: enviaremos convites especiais
para influenciadores e representantes de
ONGs, escolas de meditação e instituições
correlatas e público em geral.



★ 4 Bancos de Meditação + 4 palestras
★ 2 Eventos em unidades do SESC SP
★ Inclusão à tecnologia social de ponta

★ Extensa ação de assessoria de imprensa
★ Vídeo Documentário
★ + de 500 pessoas provando o sistema e 

aprendendo técnicas de meditação 
★ R$ 10.000 distribuídos aos usuários em 

GOODs e produtos

IMPACTOS POSITIVOS

Interessados em apoiar os eventos podem fazer doações de qualquer valor via 
www.denario.app/moneyofgood ou  www.gofundme.com/moneyofgood



INVESTIMENTO E CONTRAPARTIDAS

Cotas //      Patrocínio     |   Co-Patrocínio 

Realização de 4 eventos em SP: Bancos de Meditação e palestras do Fundador do MoG.
(2 eventos em und. do SESC.*)

X X

Logomarca em toda comunicação digital: website, newsleJer, Facebook, Instagram, etc X X

Logomarca na comunicação impressa: flyers, cartazes, banners, etc X X

Destaque do patrocinador no material de comunicação para a imprensa X

Logomarca no vídeo documentário X

Menção e agradecimento do fundador nas palestras e entrevistas X X

Estande da marca nos eventos X

* Possibilidade de extensão do programa Bancos de Meditação na rede SESC X

R$ 45.750,00     R$ 24.850,00INVESTIMENTO //

CONTRAPARTIDAS //



Marcelo Bohrer - Fundador
marcelobohrer@moneyofgood.org
WhatsApp +49 15 733 922 744

CONTATO www.moneyofgood.org
www.facebook.com/moneyofgood
Munique - Alemanha


