
o melhor espaço para

EVENTOo seu



CURSOS

PALESTRAS

OFICINAS

WORKSHOPS
FORMATURASEVENTOSCONVENÇÕES
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TEMOS TODA INFRAESTRUTURA PARA GRAVAR SEU SHOW!
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REALIZE SEU EVENTO

EM UM ESPAÇO COMPLETO



O ESPAÇO
ÁREA TOTAL SUPERIOR A 2.000M²
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A sala possui 02 formatos.

Formato Comedy

393 lugares sendo:

- 263 poltronas em formato plateia

- 130 cadeiras com mesas 

Formato Plateia

500 lugares

Os assentos seguem normas internacionais de 

acessibilidade.

A distribuição do público do espaço oferece 

comodidade - entre as poltronas e as fileiras há 

amplo espaço para circulação das pessoas - e permite 

ampla visão de qualquer ponto da sala.

PLATEIA
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- Palco com 171m2 + minipalco com 12m²;

- Equipamentos de som e luz (rider básico), com 

opção de locação de equipamentos extras;

- Projeção Full-HD;

- Telão de LED de 14m;

- 03 camarins completos;

- Banheiros com chuveiro na área do backstage;

- Sistema de Ar condicionado em todos os 

ambientes;

- Banheiros no Térreo (Hall) e no 1º Andar (Plateia);

- Cozinha para suporte a eventos com buffet.

INFRAESTRUTURA



Um amplo ambiente de espera, que pode ser utilizado para recepções, e eventos de pequeno porte. 

Possuí 03 telas de LED utilizados para publicidade e programação do Comedy Sampa.

O ambiente é mobiliado com poltronas, pufes, mesas e cadeiras, além de um piano.HALL



BAR
Nosso bar serve os mais variados tipos de drinks alcoólicos e não-alcoólicos, além de doses 

das melhores bebidas nacionais e importadas, vinhos, refrigerantes e outros. Os clientes ainda 

podem provar e se deliciar com o Chopp Marte Bear.



Localizado em frente ao Hall, funciona como mais uma opção de espaço para aguardar o início 

das apresentações. Aconchegante, tem área de 127m2. Equipado com uma TV de 55’, oferece 

cafés, bebidas e um variado menu.
CAFÉ



São 3 camarins amplos, 2 com 17m² e 1 com 47m², equipados com

bancadas, espelhos iluminados, gaveteiros e cadeiras. O Camarim VIP

possuí ainda banheiro interno, cafeteira e frigobar. CAMARINS



- ESCADARIA DE 

ACESSO À SALA DE 

ESPETÁCULO:

Espaço ideal para 

backdrop, banner ou 

outra comunicação.

- HALL:

Amplo espaço para 

recepções e serviço de 

buffet, contando ainda 

com TV’s que podem ser 

usadas para 

comunicação do evento.
- SALA E PALCO:

Tecnologia e espaço amplo no palco e na 

plateia, além de muito conforto. O COMEDY 

SAMPA tem o que há de melhor para receber 

os seus convidados e clientes.
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LOCALIZAÇÃO
SÃO PAULO - POLO CULTURAL

12 milhões de habitantes

M

M

M

METRÔ

BRIGADEIRO

METRÔ

ANA ROSA

METRÔ

PARAÍSO

COMEDY SAMPA

Rua Domingos de Morais, 348

Vila Mariana - São Paulo - SP
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O Comedy Sampa fica a 200m do Metrô 

Ana Rosa, bem próximo do trecho 

inicial da Avenida Paulista.

A Vila Mariana é um bairro nobre, 

habitado em sua maioria pela classe 

média alta.

Uma das vias mais movimentadas do 

bairro, a Rua Domingos de Morais 

recebe diariamente dezenas de 

milhares de pessoas.

Com perfil comercial e residencial, o 

bairro abriga grande número de escolas, 

faculdades e comércios, além de 

shoppings, parques e museus.



SE INTERESSOU?

SOLICITE UM ORÇAMENTO

OU VENHA NOS FAZER UMA VISITA!



Rua Domingos de Morais , 348

Vila Mariana - São Paulo - SP

eventos@comedysampa.com.br

@comedysampa



OBRIGADO


