
Release Wolverine Brasileiro

Sósia do Wolverine é sucesso em feiras e eventos
Ator paulistano Marcos Greick inova empresas de entretenimento com performance do famoso personagem

De espírito lutador e ágil, assim como o personagem, Marcos Greick, fã número um das histórias

em quadrinhos (HQs) e da versão cinematográfica do X-Men, há três anos decidiu transformar

seu hobby em profissão.

Entre o real e o imaginário, o artista hoje trabalha em

feiras e eventos interpretando o herói-galã em

campanhas de produtoras, agências publicitárias,

televisão, revistas, além de empresas de entretenimento.

Marcos Greick é ator e modelo. Faz apresentações em

shoppings, feiras, eventos, animações em festas,

programas de TV e ações estratégicas para alavancar

público.

Tendo como principal  característica a agilidade, Wolverine é um personagem de muita atitude e

bom coração. Com a objetividade e sensibilidade do mutante, Greick  não só capta ricos detalhes

físicos do personagem, como adapta sua performance a realidade das empresas contratantes.

“Meu trabalho é feito com muita seriedade. Analiso com muito cuidado, o perfil de público da

empresa ou evento, para desta forma alcançar os melhores resultados”, detalha.

Breve Histórico

Serviço

Marcos Greick -Wolverine brasileiro

Performances, ações e apresentações em feiras, eventos e empresas

Assessoria de imprensa: CULTZONE FILMES & Comunicação

Contato: Henrique Drovandi & Daniella Almeida

Telefones: 55+11+3944-8426 &  55+11+6689-8961 & 55+11+6540-2830

Email: filmes@cultzone.com.br & almeidajornalismo@gmail.com

http://filmes.cultzone.com.br

skype:cultzone / twitter:cultzone / youtube: cultzone

Foto: Eduardo Anizelli/ Folha de São Paulo

EVENTOS:

• Evento de Empresários no Ramo de Imóveis- com

cobertura: Apresentador Amaury Jr.

Tema: São Paulo de Antigamente

• Evento da Empresa Alcatéia no ramo tecnológico.

Tema: Cinema

• Trabalhos em Feiras de Eventos.

• Evento da Empresa de Fast Food -  HABIB´S

• Evento da Empresa Sky-Morumbi e Lapa

• Evento da Rede Box Cinemas- Divulgação do

Filme Wolverine-Origins
PUBLICIDADE :

• Bela Models Fashion

• Agência XYZ

• Fábrica de Atores

• Agência Marechal Models

• Agência K12

• Jornais de Grande Circulação em São Paulo

• Revista Leste

TV:

• Domingo Legal (Artista de Rua)

• Programa do Sérgio Malandro(CNT)

• TV Orkut Online(Programa A Hora o Rush)

• TV Orkut Online(Programa TV Carlitos)

• TV Internauta Online

• Programa Show do Tom

• Pânico na Tv participação com Christian Pior

• TV Bandeirantes programa A Grande Chance

• Programa do Silvio Santos (Sósias)

• CULTZONE Entrevista


