
Proposta de Patrocínio da Turnê Brasil do

BANCO DE MEDITAÇÃO

www.moneyofgood.org

Uma prova da nova economia consciente aberta à toda população



Money of Good é uma plataforma socioeconômica na 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 em dezembro ao Brasil pela primeira
vez para compartilhar suas soluções inovadoras e oferecer a
população a chance de testá-las no Banco de Meditação.

TECNOLOGIA SOCIAL PARA UM MUNDO MELHOR

Infos gerais sobre a Turnê Brasil:
https://www.moneyofgood.org/poctour?lang=pt



O BANCO DE MEDITAÇÃO  - acesso à nova economia consciente 

Na turnê mostraremos como será possível elevar a consciência e ao mesmo tempo
gerar uma renda extra regular por meio da plataforma Money of Good.

Na AGÊNCIA MÓVEL do BANCO DE MEDITAÇÃO a população poderá meditar
usando um neuro-sensor conectado ao app de meditação e depois receber o
pagamento na moeda GOOD proporcionalmente ao tempo de prática. Esse crédito
poderá ser trocado por reais ou usado para comprar produtos.



ATIVAÇÃO E VISIBILIDADE

Para dar acesso ao maior número de pessoas possível e para
potencializar a visibilidade da ação levaremos a agência móvel a
diversos pontos estratégicos da cidade tais como: Av. Paulista
(Masp), Praça da Sé, Memorial da América Latina, Pompéia,
Ibirapuera, Minhocão, Praça da Juventude, etc.

Público estimado na agência móvel: 760 pessoas
Visibilidade da agência móvel: 260 mil pessoas
Acessos ao YouTube Live da ação: 600 mil pessoas

AGENDA SÃO PAULO

Datas: 7, 8, 9, 10 de dez. de 2019

Horário: das 12h às 18:30



Este evento inédito tem como objetivo criar um grande buzz na mídia para aumentar a exposição da ação e assim
promover o potencial da tecnologia da plataforma Money of Good na criação de um mundo melhor para todos.
Além da mídia da Agência Móvel, planejamos várias ações de relações públicas e publicidade.

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 um pacote
especial de informações para os prncipais jornais,
revistas, programas de TV, portais web, blogs, etc.

Convites para formadores de opinião:
enviaremos convites especiais para
influenciadores, famosos, representantes de
ONGs, hubs de tecnologia, escolas de meditação
e instituições correlatas.

Flyers, posters: vamos distribuir flyers em locais-
chave da cidade e colocar cartazes nos bairros
onde estará a agência móvel.

Vídeo documentário: vamos filmar todo o
evento e fazer entrevistas com os usuários para
produção de um vídeo documentário
promocional.

AÇÕES DE PROMOÇÃO 



★ Exposição massiva da Agência Móvel do 
Money of Good em pontos estratégicos da 
cidade 

★ 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



GANHO PARA A MARCA PATROCINADORA

Até 2 cotas de 
co-patrocínio

Marca no exterior e interior da Agência Móvel X X

Marca em toda comunicação digital: website, newsle=er, Facebook, Instagram, etc X X

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

Destaque da marca no material de comunicação para a imprensa X

Marca no vídeo documentário X

Menção e agradecimento do fundador nas palestras e entrevistas X X

Produtos da marca disponíveis na Agência Móvel X

Palestra do fundador do MoG para a marca (gerência e/ou colaboradores ) X

R$ 145.750,00     R$ 54.850,00INVESTIMENTO //

EXPOSIÇÃO DO PATROCINADOR // Uma cota de
patrocínio

Money of Good garante total transparência no uso dos recursos via Glass Social: 
www.paybook.com/glass/moneyofgoodorg



PALESTRA  - O Nascimento da Economia Consciente do Bem Comum

Marcelo Bohrer, fundador do Money of Good, compartilha
uma visão disruptiva do papel das novas tecnologias na
criação de soluções sistêmicas e exponenciais.

Também apresenta o inédito sistema de recompensa proof-
of-meditation que conecta neurofeedback ao blockchain e
explica como essa tecnologia social inovadora irá nos ajudar
a fazer a transição para um modelo econômico muito mais
sustentável, justo e saudável.

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

Palestra na Mindful Conference no Impact Hub de Munique 04.2019

Duração: 45 min. + 15 min. de Q&A
Público: até 100 pessoas
Honorários: R$ 4.650,00 

Agende uma palestra via: contact@moneyofgood.org



RECONHECIMENTO E DESTAQUE NA MÍDIA INTERNACIONAL

Money of Good recebeu elogios do autor do best-seller Sapiens, Yuval Harari e
recentemente ganhou destaque em um dos principais jornais da Alemanha, o
Süddeutsche Zeitung. (Tradução para português: http://bit.ly/entrevistaPT)

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

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 



MARCELO BOHRER
Fundador de Money of Good,
Líder da Estratégia

BRAINBOOST.DE
Tobias e Philipp Heiler
Clínica de neurofeedback

FRAN CAYE
Produtora de eventos,
Designer visual

MARINA MIRANDA
Gerente de produção 
cultural

LEANDRO LIMA
Diretor de audiovisual,
Produtor

Equipe Money of Good

CAROLINE BALDASSO
Neurocientista,
Pesquisadora de mindfulness

FELIPE BENITES CABRAL
Tecnólogo, desenvolvedor, 
empreeendedor

MONGE KOHO
Economia Budista
Instrutor do Gaia Education

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

VALKIRIA Design Studio
Matheus Pinto
Moises Hansen



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

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


