


Fundada em 2004, a Aimec é a maior rede de escolas de música eletrónica do mundo e a escola de 

referência no ensino profissional de DJ e Produção Musical do Brasil, tendo ganho 5 vezes o prémio de 
melhor escola de DJs e Produtores do Brasil da Rio Music Conference.

QUEM SOMOS



Comunidade aimec

Mais do que uma escola a Aimec é o ponto de união entre centenas de 

apaixonados pela música que partilham o entusiasmo pela produção e Djing, 

que resulta do intercâmbio contínuo de conhecimento, criatividade e constituição 

de colaborações inesperadas



Durante os seus 15 anos de existência, a AIMEC cresceu para lá da formação e desenvolveu um 

complemento através da organização de:

WORKSHOPS  
DESAFIOS INTERNOS DE DJS 
LANÇAMENTO DE PRODUTO 

FESTAS 
ATIVAÇÕES DE MARCA 

EVENTOS CORPORATIVOS 
E MUITO MAIS

Aimec EVENTOS



Agora que chegámos a Portugal vamos trabalhar com essa comunidade, acrescentar toda a nossa 
experiência em organização e produção de eventos e ajudá-lo a acrescentar o fator musical de 

diferenciação que o seu evento precisa.

CONCEITO



Possuímos tanto o material de DJ de última geração como colunas de som e iluminação. Sendo essa logística 

também assegurada da nossa parte, consoante as necessidades de cada evento. 

MATERIAL



De forma a tornar o seu evento verdadeiramente único, trabalhamos com diferentes 

tipos de iluminação e projeções em diversos tipos de superfície.

ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO



Trabalhamos com ex-alunos e artistas parceiros da escola. Escolhemos os DJs consoante o objetivo do 

cliente,  de forma a ajudar a criar o ambiente que imaginou para o seu evento.

DJS PROFISSIONAIS



Produção do evento do lançamento do novo Peugeot 208 

que irá decorrer no dia 14 de Novembro

Lançamento de Produto



Animação da inauguração da loja Rituals em Lisboa, Guimarães e no Porto com atuações 

em simultâneo em todas as lojas, criando um mood distinto e incentivando a entrada de 
potenciais consumidores

Inauguração de Lojas



De modo a tornar o seu evento corporativo ou institucional mais original criamos um set 

adaptado ao seu público e mood que pretende criar.

Eventos Corporativos



Evento Institucional



Para ativar a marca Solaris foi feita uma actuação em 3 locais diferentes em simultâneo, 

som ao vivo em 3 lojas para despertar interesse e chamar clientes para dentro da loja.

Ativação Solaris



Produção & organização

António Penalva

Antonio.aimec@gmail.com 

(+351) 919 609 988

Luísa Pyrrait 

luisa@aimec.pt

(+351) 919 682 323
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Obrigado e até já!


