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RICTV | Record TV oferece aos veranistas entretenimento e lazer na Praia Mansa de Caiobá e em
mais 3 balneários, nesta temporada

RICTV | Record TV oferece aos veranistas entretenimento e lazer na Praia Mansa de Caiobá e em
mais 3 balneários, nesta temporada A Arena Mundo RIC Woop Sicredi - projeto de verão do Grupo
RIC ? chega a sua 10ª edição em uma das principais praias do litoral paranaense. Neste ano, a
estrutura foi montada em um novo local - a Praia Mansa de Caiobá - e promete ser um dos points
mais badalados dos veranistas no litoral, oferecendo serviços, conforto e diversão, além de reforçar
a interação dos veículos do Grupo RIC com seu público, por meio das diversas atividades e serviços
gratuitos para toda família. A Arena Mundo RIC Woop Sicredi funcionará na época mais agitada do
ano, de 12/01 a 10/02, de terça a domingo, das 10h às 19h. Além da estrutura fixa, na praia
Mansa, o projeto levará serviços e lazer a frequentadores de outras áreas do município de Matinhos,
por meio de uma ação itinerante nos balneários: Praia Grande, em frente ao Condomínio Ilhas do
Atlântico, de 18/01 a 20/01/2019; Flórida, em frente ao Condomínio Ilhas do Caribe, de 25/01 a
27/01/2019; e Currais, em frente ao Condomínio Cambuhy Resort de 01/02 a 03/02/2019. ?Sempre
fomos muito recebidos em Guaratuba e temos muita gratidão pelos 9 anos em que lá estivemos.
Mas entendemos que nosso papel, como grupo de comunicação de todos os paranaenses, é
valorizar e levar serviços ao nosso litoral, como um todo. Por isso, este ano, quando nosso projeto
completa 10 anos, queremos atender também os banhistas de outras áreas de nosso litoral?,
comenta o Presidente Executivo do Grupo RIC Paraná, Leonardo Petrelli. Nesta edição, a Arena
Mundo RIC Woop Sicredi oferece espaços de relaxamento com quick massage; espaço
conectividade com tablets, carregadores de celular e Wi-Fi; esporte com quadras de Beach Tennis e
Beach Volley; espaço Kids, empréstimo de cadeiras e guarda-sóis; redes para descanso e duchas
de água doce; entre outras. O projeto foi desenvolvido pela RICTV | Record TV, com o patrocínio de
grandes marcas, tendo como patrocinador Naming Rights a marca Woop Sicredi, e patrocinadores,
as marcas Duetto, Mega Mania e Farmácias Nissei, com apoio da Prefeitura Municipal de Matinhos.
?Durante toda a temporada levaremos serviços, entretenimento e conforto aos veranistas que
frequentam nosso litoral. E isso só será possível com o apoio das grandes marcas que estão
conosco, a quem queremos agradecer publicamente. Com o Woop Sicredi, a Mega Mania, as
Farmácias Nissei e a Duetto, tornaremos o verão de nosso estado ainda mais inesquecível?, conclui
Gislayne Muraro, Diretora de Marketing do Grupo RIC Paraná. Carolina Correia da Silva
Coordenadora de Projetos
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