Funcionalidade e elegância para realização de eventos
Com projeto arquitetônico flexível, o espaço proporciona a realização de eventos corporativos,
festas e cerimônias personalizadas

Rasen: espaço versátil planejado para se adaptar a qualquer tipo de evento

Localizado estrategicamente no Distrito de Sousas, em Campinas, a 90 minutos de São Paulo,
com fácil acesso pelas Rodovias dos Bandeirantes, Anhanguera e Dom Pedro I, o espaço Rasen
foi construído para ser uma alternativa elegante, funcional e diferente para quem deseja
realizar eventos com privacidade e conforto. Planejado e desenvolvido para melhorar a logística
e o resultado final do evento, o local conta com projeto arquitetônico flexível que se adapta a
todos os estilos de decoração.
Possui uma estrutura que integra toda a área interna de 880 m² com a área externa de 3.500
m² de paisagismo, cujo cenário verde com espelho d’água e cascata impressiona. Além disso,
os jardins externos contam com iluminação especial, não interferem na decoração dos eventos
e contribuem para a redução de custos com a ambientação. Tudo foi desenvolvido para permitir
que o cliente abuse da criatividade, realize cerimônias ao ar livre e determine o estilo e a
personalidade de sua festa.
“Nosso projeto segue uma linha modernista de arquitetura, utilizando estruturas metálicas
aliada a uma construção têxtil que utiliza produtos de alta qualidade, resistência e tecnologia de
ponta”, destaca o proprietário da Rasen, Paulo Nucci Percario.
Outro diferencial do espaço é a estrutura de sonorização. Toda a versatilidade criada para a
decoração também se estende para as apresentações de bandas e DJs. Na Rasen é possivel
reproduzir uma “boate” dentro do salão, fazendo com que o som na área normalmente
destinada a jantares e coquetéis, fique diferenciado, proporcionando maior conforto para os
convidados. A excelente acústica da Rasen também privilegia a realização de eventos com
orquestras, tanto que já sediou uma apresentação da Orquestra Bachiana Filarmônica, regida
pelo maestro João Carlos Martins.

A Rasen também beneficia a logística dos eventos, pois possui pátio para carga e descarga de
equipamentos e materiais, e conta com instalações elétricas e de iluminação que dispensam o
uso de cabos, adaptadores e extensões, o que proporciona maior agilidade na montagem dos
eventos reduzindo em até duas horas o tempo de trabalho.
Dentre os serviços oferecidos destaca-se a montagem de iluminação arquitetural. A empresa
conta com as últimas novidades em tecnologia de iluminação e com profissionais altamente
capacitados para criação e decoração de ambientes inusitados através da luz.
O espaço ainda conta com cozinhas, copa, lounge, camarim, vestiários para prestadores de
serviço, área de serviço com entrada isolada, espaço reservado para noivos, banheiros sociais,
estacionamento, serviço de manobrista, gerador e fechamento opcional em lona cristal.

Rasen para casamentos
A Rasen é o cenário
perfeito para cerimônias
importantes
como
casamentos,
sejam
festas pomposas ou
íntimas. A área interna
acomoda de 100 a 450
pessoas sentadas para a
realização de jantares
ou até 700 pessoas em
pé, durante coquetéis. A
área externa também
pode ser usada e muitos
casais têm optado pelo
belíssimo paisagismo do
jardim para a realização
da cerimônia.
Há
ainda
espaço
reservado
para
os
noivos com uma suíte privativa onde a noiva pode se vestir e se maquiar antes da cerimônia ou
ter alguns minutos de descanso durante a festa. Além disso, a suíte foi posicionada para
permitir que os noivos entrem e saiam do salão sem serem vistos, possibilitando uma saída à
francesa da festa.
Decoração do casamento de Mário Garnero e Schynaider

Toda a estrutura oferecida faz da Rasen um local estratégico para quem deseja realizar festas
com elegância e privacidade. Os diferenciais do espaço também têm atraído pessoas
renomadas e muitos famosos como o casal Mário Bernardo Garnero e a top model Schynaider,
cuja concorrida cerimônia de casamento e festa foram realizadas no local.

Rasen para eventos corporativos
O espaço amplo e versátil
da
Rasen
também
beneficia a promoção de
eventos
corporativos
como
jantares,
conferências
e
lançamentos de produtos.
O salão já foi palco para o
lançamento nacional do
Fiat Línea com exposição
do veículo e o local
escolhido pela MercedezBenz para comemorar o
recebimento
de
um
prêmio junto a seus
colaboradores.
Lançamento nacional do Fiat Linea na Rasen

A Rasen também já sediou um leilão beneficente promovido pelo piloto de Stock Car Ingo
Hoffman, em prol do instituto que leva seu nome, e foi a opção da multinacional de cosméticos
Nívea para a realização da formatura de alunos carentes de um projeto educacional mantido
pela empresa.

Ficha Técnica
Área construída: 880 m2
Área externa: 3.500 m2
Capacidade média: 450 pessoas sentadas (área interna)
Estrutura: Cozinhas / Copa / Pista de Dança / Lounge / Camarim / Vestiários para Prestadores
Serviço / Espaço dos Noivos / Banheiros Sociais / Estacionamento / Serviço de Manobrista/ Área
de Serviço com Entrada Isolada / Jardins / Espelho d'água / Cascata / Fechamento Opcional em
Lona Cristal
Público-alvo: Casamentos e festas em geral / Eventos corporativos / Conferências e
confraternizações
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