
 
 

CINEMA E PIPOCA AO AR LIVRE: TCL É APOIADORA DO SHELL OPEN AIR 2019 

Festival chega a São Paulo em setembro com extensa programação de filmes nacionais e estrangeiros 
 

 
 

Grande fomentadora de iniciativas culturais brasileiras, a TCL, marca referência no mundo em tecnologia e inovação, 
está entre as empresas apoiadoras do Shell Open Air 2019, evento que promove sessões de cinema ao ar livre. O 
festival, que há 17 anos encanta o Brasil, já aconteceu no primeiro semestre no Rio de Janeiro, e chega ao Jockey 
Clube, em São Paulo, de 11 a 29 de setembro, para entreter os amantes da sétima arte com filmes clássicos e 
campeões de bilheteria. Entre os títulos, o público poderá se emocionar com ET - O Extraterrestre, Bacurau, Nasce 
Uma Estrela, Turma da Mônica - Laços e muito mais. 
 
Desenvolver produtos de alta performance para os consumidores está no DNA da SEMP TCL, que une a criatividade 
dos brasileiros e o poder de escala dos chineses. A empresa traz para os lares dos brasileiros a magia das grandes 
telas do cinema em suas Smart TVs com tecnologia 8K e 4K. Com elas, qualquer filme em casa se transforma em uma 
verdadeira sessão de cinema. Nas telinhas dos celulares, os consumidores podem levar seus filmes e séries 
preferidos para todos os lugares, ao alcance das mãos. “Além de uma experiência tecnológica moderna e inteligente, 
nossas TVs e smartphones possuem recursos para os melhores conteúdos, promovendo uma vivência extraordinária 
de entretenimento. Até mesmo preparar uma pipoca para ver um filme pode ser um momento divertido, com uma 
pipoqueira conectada a uma das nossas Smart TVs. Nos aproximamos desse público apaixonado por áudio, vídeo e 
cultura e criamos uma especial conexão ao apoiar iniciativas que valorizam a criatividade nacional", comenta Patricia 
Vital, head de marketing da SEMP TCL. 
 
A SEMP TCL também já marcou presença como apoiadora de renomados eventos culturais brasileiros, com foco em 
inovação e cultura audiovisual, como o Rio2C, o 47º Festival de Cinema de Gramado, além da edição carioca do 
Shell Open Air.  
 
Programação 
Clássicos do cinema se unem às mais recentes novidades da telona e a grandes nomes da música brasileira em um 
cenário muito especial. O Shell Open Air acontece mesmo com chuva e os assentos, tanto nas poltronas quanto nas 
espreguiçadeiras, não são marcados. Para conferir, acesse: http://openairbrasil.com.br/programacao  
 

http://openairbrasil.com.br/programacao


Ingressos 
Os ingressos estarão à venda em breve para o público. Para informações de compra online, na bilheteria oficial e em 
pontos de venda autorizados, acesse: http://openairbrasil.com.br/ingressos 
 
Informações gerais: http://openairbrasil.com.br  
 
Sobre a SEMP TCL 
A SEMP TCL é uma empresa pioneira no mercado brasileiro de eletroeletrônicos, construindo, desde 1942, uma 
trajetória de 77 anos de incessante inovação. Foi a responsável pela fabricação dos primeiros aparelhos de TV e de 
rádio no Brasil. Em julho de 2016, a SEMP reescreve sua história, com a multinacional chinesa TCL Corporation. 
Inicia-se uma nova Joint Venture, agora com o gigante chinês, que é o segundo maior fabricante de televisores do 
mundo e o quinto maior fabricante mundial de painéis de LCD, passando a empresa a se chamar SEMP TCL e a 
oferecer ao mercado brasileiro três grandes marcas: SEMP, TCL e TOSHIBA. No início de 2018, a empresa anuncia a 
compra da TCL Communication Technology, com as marcas Alcatel e Blackberry. Já em 2019, consolida sua parceria 
de maior relevância no âmbito esportivo, após a união com a CBF para patrocínio da Seleção Brasileira de Futebol. 
Sua ousadia e solidez fazem da SEMP TCL uma das marcas mais confiáveis e respeitadas do Brasil, sempre 
apresentando alta tecnologia e proporcionando a melhor experiência aos consumidores. Para mais informações, 
acesse www.semptcl.com.br. 
 
 

Gestão de relações com a mídia – SEMP TCL 
 

  
(11) 3846-5787 / (11) 97422-6191 

 
 

Tatiana Izquierdo – tatiana.izquierdo@approach.com.br – ramal 23 
Renata Santos – renata.santos@approach.com.br – ramal 22 

Kathlyn Pereira – kathlyn.pereira@approach.com.br – ramal 90 
Natália Ferreira – natalia.ferreira@approach.com.br – ramal 39 

Vantuyl Barbosa – vantuyl.barbosa@approach.com.br – ramal 44 
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