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SOBRE
O PROJETO
Guias convencionais podem ser incríveis,
mas a maioria deles são concebidos
como uma lista de estabelecimentos que
segue mais uma ordem alfabética, de
região, faixa etária etc. do que passeios
por percursos mais fluidos, ligados com o
contexto da cidade.

Role.es é feito por gente que frequenta os
lugares que indica, pessoas que mostram
seus roteiros, seus cantos preferidos da
cidade onde moram, lugares que às vezes
ficam meio escondidos ou até mesmo
esquecidos, e aqui revelados por quem
vive a cidade.
Olhares cruzados que conectam
endereços com seu modo de viver.

Contato:
contato@role.es
11 98558.3642
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FAQ
PERGUNTAS
FREQUENTES

Como são escolhidos os locais?
Na verdade escolhemos as pessoas
para colaborar com um roteiro e não
os locais. Um colaborador tem liberdade total de criar o seu próprio roteiro.

Qualquer pessoa pode participar?
Sim, recolhemos o e-mail de interessados em colaborar com o projeto e
entramos em contato, como a idéia é
a de oferecer mais qualidade do que
quantidade de roteiros os convites
são limitados.

Não há nenhuma direção para
que os colaboradores criem
seus roteiros?
Os colaboradores são livres para
criar seus roteiros, nas conversas
sobre pauta pedimos que deêm
foco em lugares especiais, em
tesouros escondidos pela cidade
ou um novo olhar para estabelecimentos já consagrados.

Role.es é uma empresa?
É mais uma idéia! Um projeto 100%
independente e mantido, por hora,
por seus fundadores. Seu objetivo
principal é despertar novos olhares
e descobertas para a cidade.
Ele foi criado em cima de uma plataforma / metodologia própria que
cruza geolocalização e criação de
conteúdo relevante.

O projeto é apenas para SP, não
chegará a minha cidade?
Começamos por São Paulo e já estamos preparando as versões para o
Rio de Janeiro e em conversas com
outras cidades como Brasília e BH.

Contato:
contato@role.es
11 98558.3642

sp

HOTSITE
DO PROJETO

ALGUMAS
TELAS

PRESSKIT COMPLETO

CLIQUE AQUI e baixe o material completo do kit de imprensa contendo imagens do app,
icones e outros materiais sobre o projeto
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“No interior da grande cidade de todos está a cidade
pequena em que realmente vivemos.”
José Saramago

contato@role.es - 11 98558.3642

