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DIGITAL

Website

Ativação Digital


Marca



Produto



Website

ATIVAÇÃO DIGITAL – O QUE É?
A ATIVAÇÃO DIGITAL é uma vitrine online, onde o cliente pode promover sua empresa e produtos/serviços através de um
perfil exclusivo publicado no site e aplicativo do evento.

Informações:
CONTRAPARTIDAS
Exemplo

Configurações de cookie

Exit Admin Mode & Clear Cart



Requisitos:

Banner Super Destaque Home Site


Produto



Website

R$6,000
BANNER SUPER DESTAQUE HOME SITE – O QUE É?
O BANNER é uma peça publicitária criada para publicação em sites, portais da internet e e-mails com o objetivo de direcionar
audiência para o canal de interesse do cliente.
O BANNER SUPER DESTAQUE HOME SITE fica posicionado na home do site oficial da marca do evento. Neste espaço a peça
poderá ficar em movimento rotativo com até outras 4 marcas.
Informações:
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• A peça deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato
• O banner ficará disponível apenas na home do site oficial da marca do evento
Configurações de cookie

Exemplo

Exit Admin Mode & Clear Cart



Requisitos:
Dimensão: 970x250px e 320x100
Peso: 40kb
Extensão: png, jpg, gif

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Banner Super Destaque Home Site Disponibilidade:

Banner Destaque Home Site


Marca



Produto



Website

R$4,500
BANNER DESTAQUE HOME SITE – O QUE É?
O BANNER é uma peça publicitária criada para publicação em sites, portais da internet e e-mails com o objetivo de direcionar
audiência para o canal de interesse do cliente.
O BANNER DESTAQUE HOME SITE fica posicionado na home do site oficial da marca do evento. Neste espaço a peça poderá
ficar em movimento rotativo com até outras 4 marcas.
Informações:
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Configurações
de cookie
• A peça deverá
ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato

• O banner ficará disponível apenas na home do site oficial da marca do evento

Exit Admin Exemplo
Mode & Clear Cart



Requisitos:
Dimensão: 970x90px e 320x100
Peso: 40kb
Extensão: png, jpg, gif

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Banner Destaque Home Site Disponibilidade:

Banner Destaque Internas Site


Marca



Produto



Website

R$3,500
BANNER DESTAQUE INTERNAS SITE – O QUE É?
O BANNER é uma peça publicitária criada para publicação em sites, portais da internet e e-mails com o objetivo de direcionar
audiência para o canal de interesse do cliente.
O BANNER DESTAQUE INTERNAS SITE fica posicionado em todas as páginas internas do site oficial da marca do evento com
exceção da home, a página da lista de expositores e da lista de produtos e página de benefícios do credenciamento. A peça
poderá ficar em movimento rotativo com até outras 4 marcas.
Configurações de cookie

Informações:
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

• A peça deverá ser fornecida pelo cliente respeitando
todasMode
as especificações
Exit Admin
& Clear Cartde tamanho e formato

 • O banner ficará disponível apenas nas páginas internas do site oficial da marca do evento (exceto página de expositores e
página de benefícios credenciamento)

Exemplo

Requisitos:
Dimensão: 970x90px e 320x100
Peso: 40kb
Extensão: png, jpg, gif

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Banner Destaque Internas Site Disponibilidade:

Banner Benefícios Credenciamento Site


Marca



Produto



Website

R$6,000
BANNER BENEFÍCIOS CREDENCIAMENTO SITE – O QUE É?
O BANNER é uma peça publicitária criada para publicação em sites, portais da internet e e-mails com o objetivo de direcionar
audiência para
o canal de interesse do cliente.
Configurações
de cookie
O BANNER BENEFÍCIOS CREDENCIAMENTO SITE fica posicionado exclusivamente na página de benefícios do
credenciamento. A peça poderá ficar em movimento rotativo com até outras 4 marcas.

Informações:

Exit Admin Mode & Clear Cart

 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

• A peça deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato
• O banner ficará disponível apenas na página de credenciamento do site oficial da marca do evento
Exemplo

Requisitos:
Dimensão: 970x90px e 320x100
Peso: 40kb
Extensão: png, jpg, gif

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Banner Benefícios Credenciamento Site Disponibilidade:

Banner Lista de Expositores Site


Marca



Leads



Produto



Website

R$4,500
BANNER LISTA DE EXPOSITORES SITE – O QUE É?
Configurações de cookie

O BANNER é uma peça publicitária criada para Exit
publicação
sites&eClear
portais
da internet com o objetivo de direcionar
Adminem
Mode
Cart

 audiência para o canal de interesse do cliente.

O BANNER LISTA DE EXPOSITORES SITE fica posicionado exclusivamente na página de lista de expositores/marcas/produtos
do site oficial da marca do evento. A peça poderá ficar em movimento rotativo com até outras 4 marcas.
Informações:
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• A peça deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato
• O banner ficará disponível apenas na página de lista de expositores/marcas/produtos do site oficial da marca do evento
Exemplo

Requisitos:
Dimensão: 970x90px e 320x100
Peso: 40kb
Extensão: png, jpg, gif

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Banner Lista de Expositores Site Disponibilidade:



Banner Super Slider Home Site

Configurações de cookie
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Banner Topo Home Site


Marca



Produto



Website

R$12,420
BANNER TOPO HOME SITE – O QUE É?
O BANNER é uma peça publicitária criada para publicação em sites, portais da internet e e-mails com o objetivo de direcionar
audiência para o canal de interesse do cliente.
O BANNER TOPO HOME SITE fica posicionado no topo de todas as páginas do site oficial da marca do evento. A peça poderá
ficar em movimento rotativo com até outras 4 marcas.
Informações:
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• A peça deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato
• O banner ficará disponível no topo de todas as páginas do site oficial da marca do evento
Exemplo

Requisitos:
Dimensão: 970x90px e 320x100
Peso: 40kb
Extensão: png, jpg, gif

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Configurações de cookie

Banner Topo Home Site Disponibilidade:
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Rodapé Home e Páginas Internas Site


Produto



Website

R$1,750
RODAPÉ PÁGINAS INTERNAS SITE – O QUE É?
O RODAPÉ é uma área na parte inferior do seu website que traz informações complementares e estratégicas a respeito do
conteúdo da página.
O RODAPÉ PÁGINAS INTERNAS SITE é um espaço posicionado no final das páginas internas do site oficial da marca do
evento com exceção da home, página de lista de expositores e produtos e página de benefícios do credenciamento. A peça
poderá ficar em movimento rotativo com até outras 4 marcas.
Informações:
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• A peça deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato
• O rodapé ficará disponível apenas nas páginas internas do site da marca do evento (exceto página de lista expositores, lista
de produtos e página de benefícios credenciamento)
Exemplo

Requisitos:
Dimensão: 970x90px e 320x100
Peso: 40kbde cookie
Configurações
Extensão: png, jpg, gif



* O ícone Indica que a cota está indisponível. Exit Admin Mode & Clear Cart
Rodapé Home e Páginas Internas Site Disponibilidade:

Rodapé Benefícios Credenciamento Site


Produto



Website

R$2,500
RODAPÉ BENEFÍCIOS CREDENCIAMENTO SITE – O QUE É?
O RODAPÉ é uma área na parte inferior do seu website que traz informações complementares e estratégicas a respeito do
conteúdo da página.
O RODAPÉ BENEFÍCIOS CREDENCIAMENTO SITE é um espaço posicionado no final da página de benefícios do
credenciamento do site oficial da marca do evento. A peça poderá ficar em movimento rotativo com até outras 4 marcas.
Informações:
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• A peça deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato
• O rodapé ficará disponível apenas na página de benefícios do credenciamento do site da marca do evento
Exemplo

Configurações
Requisitos:de cookie

Dimensão: 970x90px e 320x100

 Peso: 40kb

Exit Admin Mode & Clear Cart

Extensão: png, jpg, gif

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Rodapé Benefícios Credenciamento Site Disponibilidade:

Rodapé Lista de Expositores Site


Produto



Website

R$2,000
RODAPÉ LISTA DE EXPOSITORES SITE – O QUE É?
O RODAPÉ é uma área na parte inferior do seu website que traz informações complementares e estratégicas a respeito do
conteúdo da página.
O RODAPÉ PÁGINA LISTA DE EXPOSITORES é um espaço posicionado no final da página da lista de
expositores/marcas/produtos do site oficial da marca do evento. A peça poderá ficar em movimento rotativo com até outras 4
marcas.
Informações:
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• A peça deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato
• O banner ficará disponível apenas na página de lista de expositores/marcas/produtos do site oficial da marca do evento
Exemplo

Configurações de cookie

Exit Admin Mode & Clear Cart



Requisitos:
Dimensão: 970x90px e 320x100
Peso: 40kb
Extensão: png, jpg, gif

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Rodapé Lista de Expositores Site Disponibilidade:

Plataforma Digital

Credenciamento Banner Cabeçalho


Produto



Website

R$4,140
CREDENCIAMENTO BANNER CABEÇALHO – O QUE É?
Banner localizado no topo da 1ª página e nas páginas do formulário da plataforma de inscrições para todas as ações digitais
do evento durante o ano corrente.
Isso significa que o banner estará disponível para todos os usuários que se inscreverem para as ações digitais ou para o

Configurações de cookie

evento presencial da feira.

Informações:

Exit Admin Mode & Clear Cart

 Espaço pode ser compartilhado com até 5 marcas.

Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 300x150px
Peso: 70kb
Formato: png, jpg, gif

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Credenciamento Banner Cabeçalho Disponibilidade:

Home Banner Cabeçalho Compartilhado


Produto



Website

R$12,317
HOME BANNER CABEÇALHO COMPARTILHADO – O QUE É?
Banner localizado no topo da pagina de confirmação da plataforma de inscrições para todas as ações digitais do evento
durante o ano corrente.
Isso significa
que o banner estará disponível para todos os usuários que se inscreverem para as ações digitais ou para o
Configurações
de cookie
evento presencial da feira.

Informações:

Exit Admin Mode & Clear Cart

 Espaço pode ser compartilhado com até 5 marcas.

Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 300x150px
Peso: 70kb
Formato: png, jpg, gif

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Home Banner Cabeçalho Compartilhado Disponibilidade:

Banner Lateral Credenciamento


Produto



Website

R$3,933
BANNER LATERAL CREDENCIAMENTO – O QUE É?
Banner localizado na lateral da 1ª página da plataforma de inscrições para todas as ações digitais do evento durante o ano
corrente.
Isso significa
que o banner estará disponível para todos os usuários que se inscreverem para as ações digitais ou para o
Configurações
de cookie
evento presencial da feira.

Informações:

Exit Admin Mode & Clear Cart

 Aqui seu banner dividirá espaço em carrossel 3X3 com até 9 marcas.
Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 200x200px
Peso: 70kb
Formato: png, jpg, gif

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Banner Lateral Credenciamento Disponibilidade:

Credenciamento Logos Rodapé


Produto



Website

R$1,521
CREDENCIAMENTO LOGOS RODAPÉ – O QUE É?
Rodapé da 1ª página da plataforma e nas páginas do formulário da plataforma de inscrições de inscrições para todas as
ações digitais do evento durante o ano corrente.
Isso significa
que o banner estará disponível para todos os usuários que se inscreverem para as ações digitais ou para o
Configurações
de cookie
evento presencial da feira.

Informações:

Exit Admin Mode & Clear Cart

 Espaço pode ser compartilhado com até 12 marcas.

Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 160x85px
Peso: 70kb
Formato: png, jpg, gif

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Credenciamento Logos Rodapé Disponibilidade:

Home Banner Intermediário


Produto



Website

R$4,865
HOME BANNER INTERMEDIÁRIO – O QUE É?
Banner localizado na página de confirmação da inscrição do usuário para todas as ações digitais do evento durante o ano
Configurações
corrente. de cookie

Isso significa que o banner estará disponível na página de confirmação de todos os usuários que se inscreverem para as
ações digitais ou para o evento presencial da feira.

Informações:
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 Espaço pode ser compartilhado com até 5 marcas.

Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 1080x260px
Peso: 70kb
Formato: png, jpg, gif

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Home Banner Intermediário Disponibilidade:

Banner Interno Rodapé


Produto



Website

R$4,554
BANNER INTERNO RODAPÉ – O QUE É?
Banner localizado na página de confirmação da inscrição do usuário para todas as ações digitais do evento durante o ano
corrente.
Isso significa
que o rodapé com o logo estará disponível para todos os usuários que se inscreverem para as ações digitais ou
Configurações
de cookie
para o evento presencial da feira.

Informações:

Exit Admin Mode & Clear Cart

 Espaço pode ser compartilhado com até 12 marcas.

Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 160x85px
Peso: 70kb
Formato: png, jpg, gif

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Banner Interno Rodapé Disponibilidade:

Blog

Informe Publicitário Blog


Marca



Configurações de cookie

R$4,800

Produto



Website



INFORME PUBLICITÁRIO BLOG – O QUE É?

Exit Admin Mode & Clear Cart

O INFORME PUBLICITÁRIO é um conteúdo produzido pelo cliente sobre assunto de interesse do mesmo a ser divulgado para
a audiência através de site ou blog. É recomendado para campanhas pontuais e possibilita ao cliente explorar melhor seus
produtos e serviços, garantindo adequação e visibilidade para sua marca.
O INFORME PUBLICITÁRIO BLOG é um conteúdo disponibilizado pelo cliente obedecendo às especificações técnicas sobre o
conteúdo que deseja impulsionar à a audiência através de um conteúdo publicado no blog oficial do evento. Este produto está
disponível para até 4 marcas.
Informações:
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• O texto deverá ser fornecido pelo cliente respeitando as especificações técnicas e temas pré-definidos entre o cliente e a
equipe do evento
• O título poderá ter até 80 caracteres
• O texto poderá conter até 2500 caracteres
• Inserção de link da marca
• O cliente também deverá providenciar a imagem para divulgação do conteúdo no blog de acordo com especificações
técnicas pré-definidas
Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 900x900 px e 2500 caracteres
Peso: 70kb
Formato: png, jpg, gif, mp4

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Informe Publicitário Blog Disponibilidade:
Configurações de cookie
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Banner Exclusivo Home Blog


Marca



Produto



Website

R$3,602
BANNER EXCLUSIVO HOME BLOG – O QUE É?
O BANNER é uma peça publicitária criada para publicação em sites, portais da internet e e-mails com o objetivo de direcionar
audiência para o canal de interesse do cliente.
O BANNER EXCLUSIVO HOME BLOG fica posicionado no topo da home do blog oficial da marca do evento. Neste espaço a
peça poderá ficar em movimento rotativo com até outras 4 marcas e estará disponível durante 1 ano.
Informações:
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• A peça deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato
• O banner ficará disponível apenas na home do blog oficial da marca do evento
• O banner ficará disponível no blog oficial do evento por 1 ano
Exemplo

Requisitos:
Dimensão: 728x90px e 320x100
Peso: 40kb
Extensão: png, jpg, gif

* O ícone Indica que a cota está indisponível.

Configurações de cookie

Banner Exclusivo Home Blog Disponibilidade:
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Banner Páginas Internas Blog


Marca



Produto



Website

R$2,981
BANNER PÁGINAS INTERNAS BLOG – O QUE É?
O BANNER é uma peça publicitária criada para publicação em sites, portais da internet e e-mails com o objetivo de direcionar
audiência para o canal de interesse do cliente.
O BANNER PÁGINAS INTERNAS BLOG fica posicionado no topo das páginas internas do blog oficial da marca do evento.
Neste espaço a peça poderá ficar em movimento rotativo com até outras 4 marcas e estará disponível durante 1 ano.
Informações:
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• A peça deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato
• O banner ficará disponível apenas no topo das páginas internas do blog oficial da marca do evento
• O banner ficará disponível no blog oficial do evento por 1 ano
Exemplo

Requisitos:
Dimensão: 728x90px e 320x100
Peso: 40kb
Configurações
de cookie
Extensão: png,
jpg, gif



Exit Admin Mode & Clear Cart
* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Banner Páginas Internas Blog Disponibilidade:

Infográfico Blog


Marca



Produto



Website

R$8,021
INFOGRÁFICO BLOG – O QUE É?
O INFOGRÁFICO é uma peça visual utilizada para apresentar informações e dados de maneira mais fácil para ajudar a
compreensão a respeito de um conteúdo de maior complexidade. Costuma incluir textos e imagens como ilustrações,
gráficos e ícones na sua elaboração.
INFOGRÁFICO BLOG é o produto ideal para apresentações de informações e dados com textos, imagens, ilustrações, gráficos
e ícones, tudo isso compondo um conteúdo visual, produzido SOB MEDIDA, de acordo com os objetivos do cliente. Este
produto está disponível para até 4 marcas.
Informações:
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• O cliente deverá fornecer texto descritivo com até 100 caracteres com o objetivo do infográfico e sua necessidade:
divulgação institucional ou promoção de produto/serviço
• O cliente precisará disponibilizar de 3 a 8 imagens em alta resolução que ilustrem o tema definido para o infográfico de
acordo com a necessidade do cliente
• O infográfico ficará disponível no blog oficial do evento durante 1 ano
• Logo PNG em alta resolução
Exemplo

Configurações de cookie

Exit Admin Mode & Clear Cart



Requisitos:
Sob consulta

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Infográfico Blog Disponibilidade:

Banner Ilha Home Blog


Marca



Produto



Website

R$2,846
BANNER ILHA HOME BLOG – O QUE É?
O BANNER é uma peça publicitária criada para publicação em sites, portais da internet e e-mails com o objetivo de direcionar
audiência para o canal de interesse do cliente.
O BANNER ILHA HOME BLOG fica posicionado na home do blog oficial da marca do evento. Neste espaço a peça poderá ficar
em movimento rotativo com até outras 4 marcas e estará disponível durante 1 ano.
Informações:
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
Configurações de cookie

• A peça deverá ser fornecida pelo cliente respeitando
todasMode
as especificações
Exit Admin
& Clear Cartde tamanho e formato

 • O banner ficará disponível apenas na home do blog oficial da marca do evento
• O banner ficará disponível no blog oficial do evento por 1 ano

Exemplo

Requisitos:
Dimensão: 300x250px
Peso: 40kb
Extensão: png, jpg, gif

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Banner Ilha Home Blog Disponibilidade:

Banner Ilha Páginas Internas Blog


Marca



Produto



Website

R$1,749
BANNER ILHA PÁGINAS INTERNAS BLOG – O QUE É?
O BANNER é uma peça publicitária criada para publicação em sites, portais da internet e e-mails com o objetivo de direcionar
audiência para
o canal de interesse do cliente.
Configurações
de cookie
O BANNER ILHA PÁGINAS INTERNAS BLOG fica posicionado nas páginas internas do blog oficial da marca do evento. Neste
espaço a peça poderá ficar em movimento rotativo com até outras 4 marcas e estará disponível durante 1 ano.

Informações:

Exit Admin Mode & Clear Cart

 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

• A peça deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato
• O banner ficará disponível apenas nas páginas internas do blog oficial da marca do evento
• O banner ficará disponível no blog oficial do evento por 1 ano
Exemplo

Requisitos:
Dimensão: 300x250px
Peso: 40kb
Extensão: png, jpg, gif

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Banner Ilha Páginas Internas Blog Disponibilidade:

Entrevista Blog


Marca



Produto



R$5,848
ENTREVISTA
BLOG – O QUE É?
Configurações
de cookie

Website

A ENTREVISTA é uma conversa entre duas ou mais
pessoas,
entrevistador
e entrevistado (s) com o objetivo de se realizar
Exit Admin
Mode
& Clear Cart

 perguntas de modo a obter informação necessária a respeito de determinado tema para geração de conteúdo.

A ENTREVISTA BLOG é realizada para colher informações do cliente a respeito de um produto, lançamento ou informação
institucional para geração de um conteúdo exclusivo para o blog oficial do evento de acordo com o objetivo do cliente. Este
produto está disponível para até 4 marcas.
Informações:
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• O cliente deverá fornecer as respostas das perguntas + foto do porta-voz e/ou imagem da empresa, produto ou serviço
• Inserção de link da marca
• O conteúdo ficará disponível em publicação no blog por 1 ano
Exemplo

Requisitos:
Sob consulta

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Entrevista Blog Disponibilidade:

Especiais

Configurações de cookie
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Sacola de ofertas digitais


Produto



Website

R$2,585
Sacola de ofertas digitais – O QUE É?
Trata-se de um aplicativo pelo qual expositores podem promover uma atividade, oferta especial/desconto, conteúdo criado
por eles, convite para um evento privado, amostra grátis ou qualquer tipo de incentivo para gerar interação com os usuários
que baixam o aplicativo.
Informações:
A partir dessas interações, são gerados leads que são posteriormente entregues aos expositores.

Exemplo

Requisitos:
Sob Consulta

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Sacola de ofertas digitais Disponibilidade:

Configurações de cookie



Exit Admin Mode & Clear Cart

Campanha de Remarketing


Marca



Produto



Website

CAMPANHA DE REMARKETING – O QUE É?
O REMARKETING é uma ferramenta do Google Ads que marca e identifica os usuários que já visitaram determinado site
anteriormente. Com esta marcação, o Google passa a exibir seus anúncios com frequência quando esses usuários visitam
outros sites que aceitam anúncios na rede de display do Google.
A CAMPANHA DE REMARKETING consiste em uma campanha display configurada com banners eletrônicos desenvolvidos
com a marca do cliente para serem divulgados para a audiência do evento através da rede display do Google (conjunto de
sites parceiros do Google que atinge 90% da navegação web). Eles podem ser divulgados até atingirem 100 mil, 200 mil ou
400 mil impressões.
Informações:
CONTRAPARTIDAS
• As peças deverão ser fornecidas pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato solicitados
• A campanha ficará disponível até atingir o número de impressões contratadas (100 mil, 200 mil ou 400 mil)
• Relatório final com análises sobre a ação
Exemplo

Requisitos:
Sob consulta

Configurações de cookie



Exit Admin Mode & Clear Cart

Recomendação Patrocinada


Marca



Produto



Website

R$1,713
RECOMENDAÇÃO PATROCINADA – O QUE É?
A RECOMENDAÇÃO é uma estratégia utilizada para impulsionar através de diversos canais os produtos/soluções/marca de
determinada empresa para seus compradores de acordo com os interesses que os mesmos declaram em seu cadastro.
O produto RECOMENDAÇÃO PATROCINADA entrega a recomendação da marca do cliente listada no topo da lista de
recomendações entregue aos compradores com interesse através de recomendações via e-mail marketing.
Informações:
CONTRAPARTIDAS
• Entrega de recomendação da marca do cliente no topo da lista de recomendações enviadas aos compradores de interesse
• As recomendações são entregues através de email marketing e o cliente que adquire esse produto aparece no topo da lista disparada
• Relatório final com análises sobre a ação
Exemplo

Requisitos:
Sob consulta

Configurações de cookie



Exit Admin Mode & Clear Cart
* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Recomendação Patrocinada Disponibilidade:

Patrocinio Webinar


Marca



Produto



Website

R$20,079
WEBINAR – O QUE É?
WEBINAR é um seminário/conferência online, gravado ou ao vivo, com duração média de 75 minutos (60 min + 15min Q&A)
sobre um tema específico, que geralmente permite a interação da audiência via chat ou Q&A. É um formato de conteúdo
muito utilizado para aumentar visibilidade de marca, gerar e qualificar leads e acessar novos mercados.
Informações:
CONTRAPARTIDAS
• Logomarca inserida em toda a campanha de divulgação e durante a apresentação
• Menção pelo mestre de cerimônia/moderador da marca patrocinadora
• Indicação de debatedor/moderador (sujeito aprovação curadoria técnica)
• Spot promocional antes do início do webinar (máx. 15s/spot)
• Banco de dados de inscritos e participantes*
• Ativação de conteúdo on demand após realização do webinar (durante 1 mês)
• Relatório final com análises sobre a ação
Exemplo

Configurações de cookie

Exit Admin Mode & Clear Cart



Requisitos:
Sob consulta

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Patrocinio Webinar Disponibilidade:

Demonstração de Produto Online


Marca



Produto



Website

R$12,006
DEMONSTRAÇÃO DE PRODUTO ONLINE - O QUE É?
A DEMONSTRAÇÃO DE PRODUTO ONLINE (Product Showcase) trata-se de um espaço disponibilizado ao cliente em uma
plataforma digital para que ele possa lançar novas soluções ou apresentar funcionalidades e características de seus
produtos/serviços diretamente ao seu público-alvo de interesse.
Informações:
CONTRAPARTIDAS
• Transmissão de conteúdo (ao vivo/préConfigurações
cookie exclusivo do cliente em plataforma digital exclusiva da Reed Exhibitions (15 min + 15min Q&A)
gravado/ondedemand)

• Campanha de marketing digital para direcionar audiência de interesse do cliente à sua demonstração



• Banco de dados de inscritos e participantes*Exit Admin Mode & Clear Cart
• Ativação de conteúdo on demand pós-apresentação
• Relatório com análises sobre a audiência e leads gerados
Exemplo

Requisitos:
Sob consulta

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Demonstração de Produto Online Disponibilidade:

Rodada de Negócios


Marca



Produto



Website

R$10,702
RODADA DE NEGÓCIOS – O QUE É?
A RODADA DE NEGÓCIOS é um evento empresarial organizado em uma plataforma digital para promover o encontro entre
Configurações
de cookie
compradores
e fornecedores.

Informações:



CONTRAPARTIDAS DE QUEM COMPRA REUNIÕES
Exit Admin Mode & Clear Cart
• Agendamento de 6 reuniões
• 15 minutos por reunião de negócios
• Serviço de suporte técnico e concierge em todas as etapas do evento
CONTRAPARTIDAS PARA PATROCINADOR RODADA DE NEGÓCIOS
• Logomarca inserida em toda a campanha de divulgação e promoção da rodada
• Acesso ao banco de dados de inscritos e participantes*
• Relatório final com análises sobre a ação
Exemplo

Requisitos:
Sob consulta

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Rodada de Negócios Disponibilidade:

Captura de Leads Digital


Leads

Configurações de cookie



R$1,656

Exit Admin Mode & Clear Cart

Mensure a exposição de sua marca e o retorno de seu investimento em tempo real durante o evento. A Captura de Leads
Digital é uma plataforma de coleta e gerenciamento de dados dentro do aplicativo oficial do evento, permitindo ao expositor
mais eficiência no registro dos visitantes e na gestão de sua equipe de colaboradores.
Informações:
Com uma única licença, toda a equipe que estiver trabalhando no estande poderá utilizar a função Captura de Leads do
Aplicativo para ler as credenciais de visitantes e coletar contatos.
Exemplo

Requisitos:
Requisitos mínimo: smartphone ou tablet - Sistema operacional Android e/ou iOS

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Captura de Leads Digital Disponibilidade:

Coletor de Dados


Leads

R$950
Configurações de cookie

Economize tempo eliminando os cadastros manuais

O Coletor de Dados é um equipamento portátil,Exit
leveAdmin
e fácil de
usar &
para
você
identificar os visitantes do seu estande com
Mode
Clear
Cart

 rapidez e facilidade. Seu funcionamento extremamente simples e eficaz te ajudará a construir um mailling completo com os
dados do seu público.

• Capacidade para mais de 2 mil leituras por dia
• Funciona offline
• Suporte técnico durante todo o evento
Otimize o seu tempo coletando as informações através da leitura do código de barras da credencial dos visitantes do evento.
Novidade: Agora ficou mais fácil encontrar os dados coletados! Você terá acesso ao relatório de contatos direto no Portal do
Expositor.
Garanta o seu!

Veja como é fácil utilizar:
• No início do dia, retire o seu coletor no CAEX para começar a ler as credenciais dos visitantes e coletar os contatos;
• O Coletor de Dados já estará habilitado para ler os códigos de barras que estão presentes nas credenciais dos visitantes;
• Ao ler uma credencial, os dados do visitante ficarão gravados no coletor, que deve ser descarregado para que os contatos
coletados fiquem disponíveis no Portal do Expositor;
• Para que isso aconteça, ao final do dia você deverá levar o coletor no CAEX para ser descarregado.
• Depois dos dados descarregados, basta acessar o Portal do Expositor e baixar o relatório de contatos.
Você poderá ter acesso a informações como dado de contato, interesse e poder de decisão de compra, desde de que
fornecidas pelo visitante.

A Reed Exhibitions respeita a privacidade de dados individuais e disponibilizará no relatório apenas os dados fornecidos e
autorizados pelos visitantes no momento do credenciamento.
Informações:
Exemplo

Requisitos:
Sob consulta
Configurações
de cookie



Exit Admin Mode & Clear Cart
* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Coletor de Dados Disponibilidade:

Email

Super Banner E-mail Marketing


Marca



Website

R$3,312
SUPER BANNER E-MAIL MARKETING – O QUE É?
O BANNER é uma peça publicitária criada para publicação em sites, portais da internet e e-mails com o objetivo de direcionar
audiência para o canal de interesse do cliente.
O SUPER BANNER E-MAIL MARKETING é um banner posicionado em um dos disparos sobre o mercado, o evento ou
qualquer outro assunto de interesse da audiência. Este produto está disponível para até 4 marcas.
Informações:
CONTRAPARTIDAS
• A peça do banner deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato
• Inserção do banner em um dos e-mails/newsletters disparada e segmentada de acordo com o interesse da audiência
Exemplo

Configurações de cookie

Exit Admin Mode & Clear Cart



Requisitos:
Tamanho:600x100px
Peso: 15kb
Formato: jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Super Banner E-mail Marketing Disponibilidade:



Informe Publicitário

Social Media

Post Impulsionado Rede Social


Marca



Configurações de cookie

R$2,443

Produto



Website



POST IMPULSIONADO REDE SOCIAL – O QUEExit
É? Admin Mode & Clear Cart
O POST é um conteúdo criado e publicado em alguma plataforma da internet. A publicação pode ter o formato de imagem,
vídeo, texto, áudio ou todos eles juntos. As principais plataformas de publicação de posts são as redes sociais e os blogs.
O POST IMPULSIONADO REDE SOCIAL é um post exclusivo do cliente publicado em uma das redes sociais do evento para
chamar a atenção dos seguidores para o que o clientes pretende divulgar. Este produto está diferenciado em: POST
IMPULSIONADO FACEBOOK, POST IMPULSIONADO LINKEDIN, POST IMPULSIONADO INSTAGRAM de acordo com a
disponibilidade de cada evento e com precificação distinta. Este produto está disponível para até 4 marcas.
Informações:
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
• O texto deverá ser fornecido pelo cliente respeitando as especificações técnicas
• O texto poderá conter até 300 caracteres
• Inserção de link da marca
• O cliente também deverá providenciar a imagem, vídeo ou áudio que será publicado junto com o post

Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 1080x1080px e Texto até 195 caracteres
Peso: 75kb
Formato: png, jpg, gif,doc

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Post Impulsionado Rede Social Disponibilidade:
Configurações de cookie
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Divulgação Vídeo Redes Sociais


Marca



Produto



Website

R$4,559
LIVE REDE SOCIAL – O QUE É?
A LIVE é uma transmissão ao vivo realizada através das redes sociais.
O LIVE REDE SOCIAL é uma transmissão a respeito de um produto, novidade ou tema do mercado de um determinado cliente
na rede social do evento definida junto com o cliente na contratação. Este produto está diferenciado em: LIVE FACEBOOK e
LIVE INSTAGRAM de acordo com a disponibilidade de cada evento e com precificação distinta. Este produto está disponível
para até 4 marcas.
Informações:
CONTRAPARTIDAS
• A peça deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato solicitadas
• O vídeo terá sua postagem impulsionada para a segmentação de maior interesse do cliente
• Relatório final com análises sobre a ação
Exemplo

Requisitos:
Resolução: 1080x1080px e Texto até 195 caracteres
Peso: 200mb
Formato: mp4

Configurações de cookie



Exit Admin Mode & Clear Cart
* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Divulgação Vídeo Redes Sociais Disponibilidade:

PAVILHÃO INTERNO

Projetos Especiais

Projetos Especiais


Marca



Pavilhão



Produto

R$Verificar
DIVULGAÇÃO VÍDEO REDES SOCIAIS – O QUE É?
Os VÍDEOS são ferramentas essenciais para qualquer plano de marketing efetivo nas redes sociais, afinal, são excelentes para
abrir comunicação com seguidores de forma clara e concisa — principalmente com todas as possibilidades de vídeos das
plataformas de redes sociais hoje.
O produto DIVULGAÇÃO VÍDEO REDES SOCIAIS trata-se de espaço disponibilizado nas redes sociais da marca do evento para
que o cliente poste seu vídeo e o mesmo seja impulsionado para a audiência de interesse.
Informações:
Exemplo

Configurações de cookie

Exit Admin Mode & Clear Cart



Requisitos:
Verificar Projeto

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Projetos Especiais Disponibilidade:

Sala de Imprensa - Patrocínio


Marca



Pavilhão



Produto

R$5,175
SALA DE IMPRENSA – PATROCÍNIO O QUE É?
A SALA DE IMPRENSA – PATROCÍNIO te dá a oportunidade de destacar sua marca no ponto oficial de apoio aos jornalistas e
formadores de opinião.
Ao patrocinar a Sala de Imprensa, é possível incrementar o ambiente criativo com informações de sua marca para inspirar os
profissionais da mídia a encontrarem suas novidades.
Informações:
Os itens que compõem o Patrocínio Sala de Imprensa são:
• Adesivação da sala de imprensa
• Logotipo na área de imprensa do website da feira

Configurações de cookie

• 1 Totem face única na sala de imprensa
• 1 adesivo de piso na sala de imprensa

Exit Admin Exemplo
Mode & Clear Cart



Requisitos:
Verificar Projeto

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Sala de Imprensa - Patrocínio Disponibilidade:

Promocionais

Sampling


Marca



Produto

R$17,390
SAMPLING O QUE É?
O SAMPLING se trata da ação tradicional de distribuição de amostra grátis de produtos ou brindes personalizados, como

Configurações de cookie

canetas e sacolas.

A ação de sampling é ideal para empresas que buscam deixar sua marca na vida dos clientes através de pequenas

recordações materiais. Por consequência, o visitante
terá mais
interação
a sua marca, o que pode acarretar mais
Exit Admin
Mode
& Clearcom
Cart

 relacionamento e fluxo em seu estande.
Informações:
Até 2 promotoras por cota:

• A contratação de promotores(as) para a ação de sampling no evento é de único e exclusiva responsabilidade do expositor.
• A cota deste produto não contempla: brinde, flyer e promotor(a).
• Conteúdo sob avaliação da direção.
Exemplo

Requisitos:
Verificar Projeto

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Sampling Disponibilidade:



Rota

Painel de Led

Configurações de cookie



Marca



Produto

Exit Admin Mode & Clear Cart

 R$4,660
PAINEL DE LED – O QUE É?

O PAINEL DE LED trata-se da oportunidade de colocar o logo da sua empresa logo na entrada do evento.
Posicionado de forma estratégica, sua marca fica em evidência impactando um alto número de visitantes.
Informações:
• Painel de LED de alta definição com 15 inserções de peças rotativas, posicionado no hall de entrada do evento.
• O vídeo deverá ser fornecido pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 3x2 m e 10 segundos
Peso: 5mb
Formato: mp4

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Painel de Led Disponibilidade:

Pórtico de Led

Configurações de cookie



Marca



Produto

 R$15,525

Exit Admin Mode & Clear Cart

PÓRTICO DE LED – O QUE É?
O PÓRTICO DE LED trata-se de uma grande estrutura localizada na catraca de acesso ao evento com o objetivo de dar boasvindas aos visitantes.
Coloque sua marca nessa estrutura e impacte todos aqueles que estão chegando e, consequentemente, gere neles a
expectativa de te encontrar durante a visita.
Informações:
• Pórtico de LED com 6 inserções rotativas de até 10 segundos cada, posicionado no hall de entrada do evento.
• O vídeo deverá ser fornecido pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Tempo exibição: até 10 segundos por conteúdo
Não possui aúdio
Formato: mp4

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Pórtico de Led Disponibilidade:

Configurações de cookie

Sala de Imprensa





Marca



Pavilhão



Produto

Exit Admin Mode & Clear Cart

R$935
SALA DE IMPRENSA – O QUE É?
A SALA DE IMPRENSA trata-se da alternativa de exposição de marca no lugar oficial para jornalistas, formadores de opinião e
demais especialistas da mídia produzirem conteúdos durante a realização do evento.
Aproveite este ambiente criativo e distribua seus materiais para inspirar a imprensa e se destacar dentre os concorrentes!
Informações:
Distribuição de brindes personalizados na sala de imprensa, como:
• Bloco para jornalistas.
• Pastas/sacolas ou mochilas.
• Canetas.
• Logotipo nos monitores.
• Outros brindes.
Observação: Produção por conta do expositor.
O preço refere-se a cada item descrito acima.
Exemplo

Requisitos:
Verificar Projeto

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Configurações de cookie

Sala de Imprensa Disponibilidade:
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Sampling Machine


Marca



Produto

R$17,400
SAMPLING MACHINE – O QUE É?
O SAMPLING MACHINE trata-se da oportunidade da sua empresa ter à disposição uma máquina customizada para rechear
de brindes e, consequentemente, intensificar as ações de relacionamento com o profissional visitante.
Em outras palavras, este produto une a interatividade tradicional das ações de sampling (distribuição de brindes) com a
modernidade das máquinas de autoatendimento. Além disso, permitimos que o expositor contrate um (a) promotor (a) para,
se necessário, sanar dúvidas sobre algum brinde e/ou apresentar mais informações sobre sua empresa.
Informações:
A cota deste produto contempla: 1 máquina de sampling
• 1 promotora por cota - A contratação de promotor(a) para a ação de sampling no evento é de único e exclusiva
responsabilidade do expositor.
• A cota deste produto não contempla: brinde e promotor(a).
• Conteúdo sob avaliação da direção.
Exemplo

Requisitos:
Verificar Projeto

* O ícone Indica que a cota está indisponível.

Configurações de cookie

Sampling Machine Disponibilidade:
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TV Caex - Logo


Marca



Produto

R$6,210
TV CAEX - LOGO – O QUE É?
O TV CAEX - LOGO é o produto ideal para quem deseja impactar os expositores do evento, o CAEX – Centro de Atendimento
ao Expositor é o lugar mais estratégico.
Adquirindo o produto “TV CAEX – Logo”, seu logo ficará em evidência no televisor usado para a senha de atendimento, ou
seja, sua marca vai impactar o expositor durante boa parte de sua experiência no local.
Informações:
• TV com conteúdo e inserções de peças rotativas, posicionada no CAEX.
• O logo deverá ser fornecido pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Enviar logotipo em alta resolução
Formato: pdf, ai, cdr, jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Configurações de cookie

TV Caex - Logo Disponibilidade:

Exit Admin Mode & Clear Cart



Protetor Facial Personalizado


Marca



Produto

R$39,125
PROTETOR FACIAL PERSONALIZADO – O QUE É?
O PROTETOR FACIAL PERSONALIZADO é um equipamento de proteção individual muito seguro e importante aliado para o
cuidado e bem-estar dos visitantes.
Ao adquirir este item de merchandising, o logo da sua empresa ficará estampado nos protetores faciais, garantindo uma
enorme lembrança de marca, além de reforçar sua preocupação com um ambiente seguro.
Informações:
• A produção dos protetores faciais é por conta do cliente.
Exemplo

Requisitos:

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Protetor Facial Personalizado Disponibilidade:

Configurações de cookie

Exit Admin Mode & Clear Cart



Banners Impressos

Banner Aéreo 12m


Marca



Pavilhão

BANNER AÉREO 12M – O QUE É?
O BANNER AÉREO 12M fica posicionado em cima do estande com o objetivo de facilitar a chegada do público visitante até a
sua localização!
Além disso, ao adquirir este produto, sua empresa facilmente capta a atenção dos participantes, além de garantir maior
lembrança de sua marca.
Informações:
• Banner dupla face localizado acima do estande.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
• Uma alternativa é optar por somente “Veiculação e Instalação”. Neste caso, o cliente deverá fornecer o banner já produzido
para instalação durante o período de montagem. Além disso, o banner aéreo deve estar com o tubo de metalon tanto na parte
superior quanto na parte inferior. Caso não esteja, haverá um custo e o cliente deverá entrar em contato direto conosco.
Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 4x3m ou 3x4m
Peso: 15mb

Configurações de cookie

Formato: pdf, ai, cdr, jpg

Exit Admin Mode & Clear Cart


Banner Aéreo 6m


Marca



Pavilhão

BANNER AÉREO 6M – O QUE É?
O BANNER AÉREO 6M fica posicionado em cima do estande com o objetivo de facilitar a chegada do público visitante até a
sua localização!
Além disso, ao adquirir este produto, sua empresa facilmente capta a atenção dos participantes, além de garantir maior
lembrança de sua marca.
Informações:
• Banner dupla face localizado acima do estande.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
• Uma alternativa é optar por somente “Veiculação e Instalação”. Neste caso, o cliente deverá fornecer o banner já produzido
para instalação durante o período de montagem. Além disso, o banner aéreo deve estar com o tubo de metalon tanto na parte
superior quanto na parte inferior. Caso não esteja, haverá um custo e o cliente deverá entrar em contato direto conosco.
Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 2x3m ou 3x2m
Peso: 10mb
Formato: pdf, ai, cdr, jpg
Configurações de cookie



Exit Admin Mode & Clear Cart

Banner Aéreo m² (Projeto Especial)


Marca



Pavilhão

R$1,260
BANNER AÉREO M² – PROJETO ESPECIAL – O QUE É?
O BANNER AÉREO M² – PROJETO ESPECIAL é uma opção de banner aéreo personalizado, a partir de 15m. O banner será
posicionado em cima do estande com o objetivo impactar o público visitante e destacar ainda mais sua marca dos
concorrentes.
Além disso, o banner aéreo destaca sua localização e, consequentemente, facilita a chegada dos participantes até seu
estande.
Informações:
• Banner dupla face a partir de 15m² localizado acima do estande com estrutura. Tamanho do banner limitado a área do
estande.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Verificar Projeto

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Configurações de cookie

Banner Aéreo m² (Projeto Especial) Disponibilidade:
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Banner de Rua

Flâmula Logo


Marca



Pavilhão

R$1,865
FLÂMULA – O QUE É?
A FLÂMULA trata-se de uma bandeira vertical, posicionada em pontos importantes do corredor que traz a chance de sua
marca se expor por meio do logo da empresa.
Em alguns casos, a arte da flâmula pode conter setas que vão servir como direcionamento para onde sua marca deseja que o
profissional vá (seu estande ou sua atração na área externa).
Informações:
• Aplicação do logotipo na flâmula do respectivo setor instalado em local estratégico do evento.
• O logo deverá ser fornecido pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Enviar logotipo
em alta resolução
Configurações
de cookie
Formato: pdf, ai, cdr, jpg



* O ícone Indica que a cota está indisponível. Exit Admin Mode & Clear Cart
Flâmula Logo Disponibilidade:

Merchandising - Banner de Sinalização Rua Principal


Marca



Pavilhão

R$4,110
MERCHANDISING – BANNER SINALIZAÇÃO RUA PRINCIPAL – O QUE É?
O MERCHANDISING – BANNER SINALIZAÇÃO RUA PRINCIPAL trata-se da exposição de sua marca em um grande banner
aéreo compartilhado com banners indicativos como praça de alimentação, banheiros, entre outros.
Localizado na rua principal, o banner traz ampla visibilidade, além de promover grande lembrança de marca.
Informações:
• Logotipo ou comunicação do expositor aplicado de forma compartilhada no banner de sinalização do evento, fixados no teto
do pavilhão.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Verificar Projeto
Configurações de cookie

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
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Merchandising - Banner de Sinalização Rua Principal Disponibilidade:

Merchandising - Banner de Sinalização


Marca



Pavilhão

R$2,900
MERCHANDISING – BANNER SINALIZAÇÃO – O QUE É?
O MERCHANDISING – BANNER SINALIZAÇÃO trata-se da oportunidade de inserir o logo de sua marca no rodapé de um
banner aéreo responsável por sinalizar importantes áreas do evento, como praça de alimentação e banheiros. Como
resultado, sua marca garante visibilidade e impacto.
Informações:
• Logotipo aplicado de forma compartilhada no banner de sinalização do evento, fixados no teto do pavilhão.
• O logo deverá ser fornecido pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Verificar Projeto

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Configurações de cookie

Merchandising - Banner de Sinalização Disponibilidade:

Exit Admin Mode & Clear Cart


Totem

Totem Dupla Face


Marca



Pavilhão



Produto

R$4,300
TOTEM DUPLA FACE – O QUE É?
O TOTEM DUPLA FACE é um espaço para colocar sua marca em destaque em um dos principais cruzamentos do evento.
Medindo 1,80m de altura, o Totem é item que não passa despercebido e garante a possibilidade de promover sua empresa de
forma institucional ou divulgar seus lançamentos, produtos consagrados e/ou ações que serão realizadas em seu estande.
Informações:
• Painel com duas faces exclusivas do expositor, posicionado nos principais cruzamentos do evento.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Tamanho: de
0,80x1,80m
Configurações
cookie
Peso: 5mb
Formato: pdf, ai, cdr, jpg



Exit Admin Mode & Clear Cart
* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Totem Dupla Face Disponibilidade:

Totem Digital


Marca



Pavilhão



Produto

R$11,955
TOTEM DIGITAL – O QUE É?
O TOTEM DIGITAL é o ambiente ideal de interação. Se trata de uma tela face única, ou dupla-face, de LED de alta definição
com inserções de peças rotativa. Nele é possível criar conteúdos criativos e /ou apresentar lançamentos e soluções de até 10
segundos para visualização em pontos estratégicos do evento.
Se o seu propósito é fortalecer a lembrança da marca e incentivar a visitação em seu estande, o totem digital é a mídia ideal
para aquisição.
Informações:
• Tela face única ou dupla-face de LED de alta definição com inserções de peças rotativas, posicionado em pontos
estratégicos do evento.
• O vídeo deverá ser fornecido pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Configurações de cookie

Requisitos:

Tempo exibição: até 10 segundos por conteúdoExit Admin Mode & Clear Cart

 Não possui aúdio
Formato: mp4

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Totem Digital Disponibilidade:



Totem de Credenciamento - Display

Totem de Credenciamento - Banner na Tela


Marca



Produto

R$5,175
TOTEM DE CREDENCIAMENTO - BANNER NA TELA – O QUE É?
O TOTEM DE CREDENCIAMENTO - BANNER NA TELA é uma animação ou imagem que serão veiculados nos totens de
credenciamento, posicionados na entrada do evento.
A estratégia, além de perfeita, é super dinâmica para entrar em contato direto com os clientes e aumentar tanto a visibilidade
da sua marca quanto a visitação no estande.
Informações:
• Animação ou Imagem que serão veiculados nos totens de credenciamento, posicionados na entrada do evento.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Configurações de cookie

Exit Admin Mode & Clear Cart



Requisitos:
Tamanho: 800x120px
Peso: 100kb
Formato: jpg ou gif

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Totem de Credenciamento - Banner na Tela Disponibilidade:

Totem Carregador de Celular
R$5,695
TOTEM CARREGADOR DE CELULAR – O QUE É?
O TOTEM CARREGADOR DE CELULAR é um serviço com opção de carregamento de qualquer tipo de celular disponível aos
visitantes posicionado em pontos estratégicos do evento. A mídia traz um espaço para aplicação da marca e/ou
comunicação, com opções do formato a escolha do expositor.
O totem além de atrair visitantes ao local de exposição do cliente, garante muito mais visibilidade para a marca durante o
evento.
Informações:
• A escolha do modelo entre os totens disponíveis é do cliente.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Configurações de cookie

Exemplo

Exit Admin Mode & Clear Cart



Requisitos:
Verificar Projeto

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Totem Carregador de Celular Disponibilidade:

Totem Álcool Gel - Logo
R$2,590
TOTEM ÁLCOOL GEL - LOGO – O QUE É?
O TOTEM ÁLCOOL GEL - LOGO possibilita que seu logo esteja em evidência no local, este item é estrategicamente distribuído
nos locais de maior passagem de pessoas.
Ou seja, é uma ótima oportunidade de estar presente em local de grande fluxo e potencializar a divulgação da sua marca de
forma estratégica. Além disso, evidencie a preocupação da sua marca com o bem-estar e a saúde dos visitantes.
Informações:
• Logotipo em destaque no Totem Álcool Gel distribuído em pontos estratégicos do evento.
• O logo deverá ser fornecido pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Configurações de cookie

Exit Admin Mode & Clear Cart



Requisitos:
Enviar logotipo em alta resolução
Formato: pdf, ai, cdr, jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Totem Álcool Gel - Logo Disponibilidade:

Totem Led


Marca



Pavilhão



Produto

R$3,625
TOTEM LED – O QUE É?
O TOTEM LED, além de ser dupla face com inserções de peças rotativas, também é posicionado em pontos estratégicos do
evento.
É a oportunidade de ter a marca em destaque nos principais cruzamentos do evento. Utilize esta ferramenta para atrair mais
visitantes, promover sua empresa, lançamento e/ou ações realizadas no seu estande.
Informações:
• Totem led face única ou dupla-face de alta definição com inserções de peças rotativas, posicionado em pontos estratégicos
do evento.
• O vídeo deverá ser fornecido pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Configurações de cookie

Exemplo

Exit Admin Mode & Clear Cart



Requisitos:
Tempo exibição: até 10 segundos por conteúdo
Não possui aúdio
Formato: mp4

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Totem Led Disponibilidade:

Adesivo

Adesivo de Piso


Marca



Pavilhão

ADESIVO DE PISO – O QUE É?
O ADESIVO DE PISO garante que o logotipo ou comunicação do expositor esteja em evidência, com uma posição privilegiada
a partir de pontos estratégicos do evento.
Seja destaque nos principais cruzamentos do evento. Utilize esta ferramenta para divulgar seus produtos/serviços,
localização no evento e/ou indicar a direção, atraindo mais visitantes para seu estande.
Configurações de cookie

Informações:

• Adesivo de piso com logotipo ou comunicação do expositor, posicionado nos cruzamentos do evento.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.

Exit Admin Exemplo
Mode & Clear Cart



Requisitos:
Tamanho: 1,4x1,4m
Peso: 3mb
Formato: pdf, ai, cdr, jpg

Adesivo de Piso Gigante


Marca



Pavilhão

R$8,540
ADESIVO DE PISO GIGANTE – O QUE É?
O ADESIVO DE PISO GIGANTE garante que o logotipo ou comunicação do expositor esteja em evidência, com uma posição
privilegiada a partir de pontos estratégicos do evento.
Seja destaque na entrada, saída ou praça de alimentação. Utilize esta ferramenta para divulgar seus produtos/serviços,
localização no evento e/ou indicar a direção, atraindo mais visitantes para seu estande.
Informações:
• Adesivo gigante de piso com logotipo ou comunicação do expositor, em pontos estratégicos do evento.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Configurações de cookie

Exemplo

Exit Admin Mode & Clear Cart



Requisitos:
Tamanho: 4x4m
Peso: 3mb
Formato: pdf, ai, cdr, jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Adesivo de Piso Gigante Disponibilidade:

Adesivo de Piso Fila Entrada


Marca



Pavilhão

R$5,175
ADESIVO DE PISO – FILA ENTRADA – O QUE É?
O ADESIVO DE PISO – FILA ENTRADA se trata da sinalização de distanciamento social com logotipo ou comunicação do
expositor na fila de entrada do evento.
Agora, não estar tão perto significa estar mais junto do que nunca. Apoie e incentive as regras de distanciamento social,
utilizando esta ferramenta de forma criativa para antecipar sua comunicação. Esta é a estratégia ideal para impactar os
visitantes no acesso ao evento.
Informações:

Configurações de cookie

• Adesivo de piso de distanciamento social comExit
logotipo
ouMode
comunicação
expositor.
Admin
& Clear do
Cart

 • O cliente deverá fornecer a arte do adesivo com a dica e/ou orientação de distanciamento respeitando todas as
especificações de tamanho e formato.

Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 0,50x0,25m
Peso: 5mb
Formato: pdf, jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Adesivo de Piso Fila Entrada Disponibilidade:

Adesivo de Piso Fila Credenciamento


Marca



Pavilhão

R$5,175
ADESIVO DE PISO – FILA CREDENCIAMENTO – O QUE É?
O ADESIVO DE PISO – FILA CREDENCIAMENTO se trata da sinalização de distanciamento social com logotipo ou
comunicação
do expositor na fila do credenciamento.
Configurações
de cookie
Agora, não estar tão perto significa estar mais junto do que nunca. Apoie e incentive as regras de distanciamento social,

utilizando esta ferramenta de forma criativa para
antecipar
comunicação.
Esta é a estratégia ideal para impactar os
Exit
Admin sua
Mode
& Clear Cart

 visitantes no acesso ao evento.
Informações:

• Adesivo de piso de distanciamento social com logotipo ou comunicação do expositor.
• O cliente deverá fornecer a arte do adesivo com a dica e/ou orientação de distanciamento respeitando todas as
especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 0,50x0,25m
Peso: 5mb
Formato: pdf, jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Adesivo de Piso Fila Credenciamento Disponibilidade:

Adesivo de Piso Fila Caex


Marca



Pavilhão

R$5,695
Configurações de cookie

ADESIVO DE PISO – FILA CAEX – O QUE É?

O ADESIVO DE PISO – FILA CAEX se trata da sinalização
deMode
distanciamento
social com logotipo ou comunicação do expositor
Exit Admin
& Clear Cart

 localizado na fila do Atendimento ao Expositor.

Cuidar das nossas pessoas faz parte da nossa essência, demonstre também esse cuidado com todas as pessoas que fazem
o nosso evento acontecer e ative sua marca em local com alto número de expositores impactados.
Utilize esta ferramenta de forma criativa para antecipar sua comunicação apoiando e incentivando as regras de
distanciamento social.
Informações:
• Adesivo de piso de distanciamento social com logotipo ou comunicação do expositor.
• O cliente deverá fornecer a arte do adesivo com a dica e/ou orientação de distanciamento respeitando todas as
especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 0,50x0,25m
Peso: 5mb
Formato: pdf, jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Adesivo de Piso Fila Caex Disponibilidade:

Adesivo Tela Protetora Caex


Marca



Configurações de cookie

Pavilhão



R$3,105

Exit Admin Mode & Clear Cart

ADESIVO TELA PROTETORA CAEX – O QUE É?
O ADESIVO TELA PROTETORA CAEX (Atendimento ao expositor) se trata de um adesivo de distanciamento social e/ou dicas
de prevenção com logotipo ou comunicação do expositor aplicado nas telas de proteção.
Continuar a conscientizar nossas pessoas é fundamental. Comunique-se com os expositores utilizando uma ferramenta de
mídia exclusiva e com grande impacto, apoiando e incentivando as recomendações de segurança e prevenção do evento.
Informações:
• Adesivo de distanciamento social e/ou dicas de prevenção com logotipo ou comunicação do expositor.
• O cliente deverá fornecer a arte do adesivo com a dica e/ou orientação de distanciamento respeitando todas as
especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Verificar Projeto

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Adesivo Tela Protetora Caex Disponibilidade:

Adesivo Cadeiras Caex


Marca



Configurações de cookie

Pavilhão



R$7,765

Exit Admin Mode & Clear Cart

ADESIVO CADEIRAS CAEX – O QUE É?
O ADESIVO CADEIRAS CAEX (Centro de Atendimento ao Expositor) se trata de um adesivo de distanciamento social e/ou
dicas de prevenção com logotipo ou comunicação do expositor.
Estar bem informado é essencial para proteger todos que estão no evento. Potencialize a sua marca de forma estratégica
apoiando e incentivando as recomendações de segurança e prevenção do evento. Esta é a ferramenta ideal para passar uma
mensagem rápida e objetiva aos expositores.
Informações:
• Adesivo de distanciamento social com logotipo ou comunicação do expositor.
• O cliente deverá fornecer a arte do adesivo com a dica e/ou orientação de distanciamento respeitando todas as
especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Verificar Projeto

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Adesivo Cadeiras Caex Disponibilidade:

Credencial
Configurações de cookie



Exit Admin Mode & Clear Cart

Credencial Visitante - Cordão


Marca

CREDENCIAL VISITANTE CORDÃO – O QUE É?
A CREDENCIAL VISITANTE - CORDÃO se trata de um cordão personalizado com fecho de jacaré, e fica disponível aos
visitantes do evento.
Ou seja, é a oportunidade da marca estar presente no pescoço de todos os visitantes. Utilize o cordão para registrar a
empresa na memória dos clientes e atingir um público altamente qualificado.
Informações:
• A produção dos cordões é por conta do cliente.
Exemplo

Requisitos:
Cordão com fecho de jacaré.



Credencial Visitante - Logo

Configurações de cookie



Exit Admin Mode & Clear Cart

Credencial Jornalista - Cordão


Marca

R$4,140
CREDENCIAL JORNALISTA CORDÃO – O QUE É?
A CREDENCIAL JORNALISTA - CORDÃO é basicamente um cordão personalizado com fecho de jacaré, com a marca
expositora em evidência.
É a possibilidade da empresa se manter visível para o público formador de opinião. Esta ferramenta promove contato direto e
garante maior visibilidade.
Informações:
• A produção dos cordões é por conta do cliente.
Exemplo

Requisitos:
Cordão com fecho de jacaré.

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Credencial Jornalista - Cordão Disponibilidade:
Configurações de cookie



Exit Admin Mode & Clear Cart

Credencial Jornalista - Logo


Marca

R$2,070
CREDENCIAL JORNALISTA LOGO – O QUE É?
A CREDENCIAL JORNALISTA - LOGO possibilita a presença do logo da marca presente em todas as impressões de
credenciais de imprensa.
É a possibilidade da marca se manter visível para o público formador de opinião. Esta ferramenta promove contato direto e
garante maior visibilidade.
Informações:
• As credenciais podem ser coloridas ou em preto e branco, de acordo com a impressora que o usuário utilizar.
• No local do evento a impressão será feita somente em preto e branco.
Exemplo

Requisitos:
Enviar logotipo em alta resolução
Formato: pdf, ai, cdr, jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Credencial
- Logo Disponibilidade:
Configurações
deJornalista
cookie

Exit Admin Mode & Clear Cart


Planta

Anúncio Mapa de Bolso


Marca



Pavilhão



Produto

R$45,645
ANÚNCIO MAPA DE BOLSO – O QUE É?
O ANÚNCIO MAPA DE BOLSO se trata de um espaço exclusivo para a comunicação da sua marca no verso do mapa do
evento que é entregue para os visitantes.
Utilize deste recurso para fazer sua marca acompanhar e impactar o visitante enquanto ele usa a ferramenta durante o
evento. É uma ótima oportunidade de chamar atenção e engajar o público a visitar seu estande.
Informações:
• Impressão de anúncio do expositor no mapa de bolso, que é distribuído aos visitantes durante o evento.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho.
Exemplo

Requisitos:
Verificar Projeto
Configurações de cookie

* O ícone Indica que a cota está indisponível.



Anúncio Mapa de Bolso Disponibilidade:

Exit Admin Mode & Clear Cart

Logo Mapa de Bolso


Marca



Pavilhão



Produto

R$1,240
LOGO DE BOLSO – O QUE É?
O LOGO MAPA DE BOLSO se trata de anunciar o logotipo da sua marca em destaque no mapa do evento, item que é entregue
para o visitante.
Utilize este recurso para destacar sua marca em uma das principais ferramentas de marketing utilizadas pelo visitante
durante o evento para buscar produtos e empresas.
Informações:
• Logo em destaque no mapa de bolso que é distribuído aos visitantes durante o evento.
• O logo deverá ser fornecido pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho.
Exemplo

Requisitos:
Enviar logotipo em alta resolução
Formato: pdf, ai, cdr, jpg
Configurações de cookie

* O ícone Indica que a cota está indisponível.



Logo Mapa de Bolso Disponibilidade:

Exit Admin Mode & Clear Cart

Logo Planta Impressa


Marca



Pavilhão

R$1,680
LOGO PLANTA IMPRESSA – O QUE É?
O LOGO PLANTA IMPRESSA se trata de anunciar o logotipo da sua marca nas plantas impressas que se localizam em pontos
diversos do pavilhão, utilizadas para orientar os visitantes quanto aos espaços e localizações.
Este recurso torna o logotipo da sua marca destaque, a fim de chamar a visitação ao seu estande enquanto o público utiliza
da ferramenta. Inclua-o em sua estratégia de divulgação.
Informações:
• O logo estará estampado em destaque em todas as plantas distribuídas em pontos estratégicos do evento.
• O logo deverá ser fornecido pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho.
Exemplo

Requisitos:
Enviar logotipo em alta resolução
Formato: pdf, ai, cdr, jpg

Configurações de cookie

* O ícone Indica que a cota está indisponível.



Logo Planta Impressa Disponibilidade:

Exit Admin Mode & Clear Cart

Display Planta Localize


Marca



Pavilhão



Produto

DISPLAY PLANTA LOCALIZE – O QUE É?
O DISPLAY PLANTA LOCALIZE se trata de espaços compartilhados ou exclusivos na Planta Localize destinados para
anúncios de marcas.
Utilize deste recurso para chamar a atenção do público visitante enquanto ele escolhe os pontos de visitação na Planta do
evento, como estratégia de divulgação de seu estande.
Informações:
• Display impresso com a comunicação do expositor fixado na parte superior da planta localize.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho.
Exemplo

Requisitos:
Tamanho Display Compartilhado: 60x15cm | Tamanho Display Exclusivo: 1,22x15cm
Peso: 4mb
Formato: pdf, ai, cdr, jpg
Configurações de cookie



Exit Admin Mode & Clear Cart

Fechamento Planta Localize


Marca



Pavilhão



Produto

R$3,625
FECHAMENTO PLANTA LOCALIZE – O QUE É?
O FECHAMENTO PLANTA LOCALIZE se trata de espaços nas laterais abaixo da Planta Localize destinados para anúncios de
marcas.
Utilize deste recurso aproveitando pontos de alto fluxo de visitantes como parte da estratégia de divulgação da marca e seu
estande.
Informações:
• Display impresso com a comunicação do expositor fixado na parte inferior da planta localize.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho.
Exemplo

Requisitos:
Verificar Projeto

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Fechamento Planta Localize Disponibilidade:

Configurações de cookie



Exit Admin Mode & Clear Cart

Planta Digital


Marca



Pavilhão



Produto

R$7,990
PLANTA DIGITAL – O QUE É?
A PLANTA DIGITAL se trata de um espaço estratégico para destacar e/ou divulgar a comunicação da sua marca na planta
digital do evento. Neste item a divulgação pode ser dinâmica, em vídeo.
Utilize deste recurso como uma oportunidade de interagir com o público visitante, expondo sua marca e mensagem,
chamando a visitação em seu estande.
Informações:
• Tela digital, com exibição do logotipo em destaque e conteúdo em tela de face única, com rotatividade entre os conteúdos.
• O vídeo e/ou logo deverão ser fornecidos pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho.
Exemplo

Requisitos:
Enviar logotipo em alta resolução
Peso: 20kb
Formato: pdf, ai, cdr, jpg
Tempo exibição Vídeo: até 10 segundos por conteúdo
Tamanho: 640x480px
Não possui aúdio
Formato: mp4
Configurações
de cookie



Exit Admin Mode & Clear Cart
* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Planta Digital Disponibilidade:

PAVILHÃO EXTERNO

Externos

Totem Led Passarela


Marca



Produto

R$13,560
TOTEM LED PASSARELA – O QUE É?
O TOTEM LED PASSARELA é um canal físico de comunicação digital interativo, que exibe imagens, vídeos e informações
relevantes de forma dinâmica, impactando à primeira vista as pessoas que passam pelo local de exibição.
Utilize da ferramenta para ampliar a divulgação da sua marca, tornando-a presente para além dos limites físicos do estande, a
fim de fortalecer a lembrança de sua participação no evento e incentivar a visitação em seu estande.
Informações:
• Inserção no Totem de Led localizado na Passarela.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Configurações de cookie

Exit Admin Mode & Clear Cart



Requisitos:
Verificar Projeto

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Totem Led Passarela Disponibilidade:

Painel Aéreo 1 - Olhais


Marca



Produto

R$33,905
PAINEL AÉREO 1 – OLHAIS – O QUE É?
O PAINEL AÉREO 1 – OLHAIS é um painel estático personalizado posicionado no alto, em locais estratégicos de alta
visibilidade na área externa, na marquise do pavilhão.
Use dessa ferramenta como mais uma oportunidade de fortalecer a lembrança da sua empresa, produto ou serviços nos
visitantes e fomentar a visitação de seu estande!
Informações:
• Painel aéreo fixado na marquise do pavilhão com logotipo ou comunicação do expositor.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Configurações de cookie

Exemplo

Exit Admin Mode & Clear Cart



Requisitos:
Tamanho: 5x5m
Peso: 5mb
Formato: pdf, jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Painel Aéreo 1 - Olhais Disponibilidade:

Painel Aéreo 2 - Olhais


Marca



Produto

R$29,560
PAINEL AÉREO 2 – OLHAIS – O QUE É?
O PAINEL AÉREO 2 – OLHAIS é também um painel estático personalizado posicionado no alto, em locais estratégicos de alta
visibilidade na área externa, na marquise do pavilhão.
Use dessa ferramenta como mais uma oportunidade de fortalecer a lembrança da sua empresa, produto ou serviços nos
visitantes e fomentar a visitação de seu estande!
Informações:
• Painel aéreo fixado na marquise do pavilhão com logotipo ou comunicação do expositor.

Configurações de cookie

• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.

Exit Admin Exemplo
Mode & Clear Cart



Requisitos:
Tamanho: 3,7x5m
Peso: 5mb
Formato: pdf, jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Painel Aéreo 2 - Olhais Disponibilidade:

Guarda Corpo Marquise


Marca

R$36,225
GUARDA-CORPO MARQUISE – O QUE É?
O GUARDA-CORPO MARQUISE se trata de banners impressos personalizados posicionados em guarda-corpos em local de
alto fluxo de pessoas, como comunicação direta, rápida e estratégica para com os visitantes.
Use da ferramenta a seu favor, como mais uma oportunidade de fortalecer a lembrança da sua empresa, produto ou serviços
desde a chegada dos visitantes ao pavilhão. Impacte à primeira vista e fomente a visitação de seu estande!
Configurações de cookie

Informações:

• Impressão com logotipo ou comunicação do Exit
expositor
fixado
no &
lado
interior
Admin
Mode
Clear
Cartou exterior do guarda corpo, localizado na

 marquise do pavilhão.

• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Verificar Projeto

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Guarda Corpo Marquise Disponibilidade:



Painel Escada Rolante

Painel Passarela


Marca



Produto

R$15,525
Configurações de cookie

PAINEL PASSARELA – O QUE É?

O PAINEL PASSARELA é uma lona impressa localizada
na passarela
que dáCart
acesso ao pavilhão para quem chega ao evento
Exit Admin
Mode & Clear

 com seu automóvel e precisa deixá-lo no estacionamento.

É a oportunidade de impactar os visitantes antes do acesso ao evento e garantir maior fluxo de visitação no seu estande, com
chance de explorar a ferramenta com ótima localização e visibilidade para divulgação da sua marca.
Informações:
• Lona impressa com logotipo ou comunicação do expositor fixada no Painel da Passarela.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 4x1m
Peso: 25mb
Formato: pdf, jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Painel Passarela Disponibilidade:

Rodapé – Escada Rolante Interna


Marca



Configurações de cookie

R$7,555

Produto



RODAPÉ - ESCADA ROLANTE INTERNA – O QUE
ExitÉ?
Admin Mode & Clear Cart
O RODAPÉ - ESCADA ROLANTE INTERNA se trata de uma adesivação personalizada. Sua localização estratégica se dá no
rodapé na parte interna da escada rolante.
A escada rolante é uma ótima ferramenta para divulgação dos seus produtos e serviços de maneira criativa. Localizado na
parte externa do pavilhão, as escadas rolantes dão acesso do estacionamento para a marquise e é ideal para impactar seu
público alvo.
Informações:
• Adesivação do rodapé na parte interna da escada rolante, localizada na marquise do pavilhão com logotipo ou comunicação
do expositor.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Verificar Projeto

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Rodapé – Escada Rolante Interna Disponibilidade:

Fechamento Passarela


Marca



Configurações de cookie

R$322,150

Produto



FECHAMENTO PASSARELA – O QUE É?

Exit Admin Mode & Clear Cart

O FECHAMENTO PASSARELA oferece uma lona perfurada impressa com a comunicação do expositor, divulgando marca,
produto ou principal lançamento, localizado na parte externa da passarela que dá acesso ao pavilhão.
Se a sua marca procura ainda mais visibilidade e não quer passar despercebida, o fechamento da passarela pode ser o ideal
para os seus objetivos. A ferramenta é exclusiva e combina alta visibilidade e promoção de marca, tendo como retorno maior
fluxo de visitantes no seu estande.
Informações:
• Lona perfurada impressa com a comunicação do expositor fixado na passarela.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Verificar Projeto

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Fechamento Passarela Disponibilidade:

Galhardete


Marca



Configurações de cookie

R$37,570

Produto



GALHARDETE – O QUE É?

Exit Admin Mode & Clear Cart

O GALHARDETE é utilizado a partir de tecido impresso, com adaptação da arte de acordo com as necessidades do cliente.
Seu objetivo é maximizar a sua exposição para além da área interna? Então o Galhardete é uma das oportunidades de ser
ainda mais visto e garantir aumento no fluxo de visitação do estande.
Informações:
• Tecido impresso com logotipo ou comunicação do expositor fixada na área externa.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 1,00x3,00m
Peso: 20mb
Formato: pdf, jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Galhardete Disponibilidade:

Windflag


Marca



Configurações de cookie

R$4,660

Produto



WINDFLAG – O QUE É?

Exit Admin Mode & Clear Cart

A WINDFLAG é indicada para impulsionar a exposição e, portanto, visibilidade da sua marca na área externa do evento.
Basta garantir a windflag em local estratégico e incluir detalhes específicos e exclusivos da sua marca, para divulgação e
atração, garantindo assim maiores chances de retorno de visitantes em seu estande físico.
Informações:
• Tecido impresso com logotipo ou comunicação do expositor posicionado na área externa.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 0,60x2,80m
Peso: 20mb
Formato: pdf, jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Windflag Disponibilidade:

Exposição



Exposição Caminhão

Configurações de cookie



Exit Admin Mode & Clear Cart

Exposição Carros


Marca

R$20,805
EXPOSIÇÃO CARROS – O QUE É?
A EXPOSIÇÃO CARROS te dá a oportunidade de expor seu veículo na área externa do evento.
Se o seu objetivo é atrair visitantes interessados neste produto em questão, essa é a oportunidade referência para ativação de
marca e impacto.
Informações:
• Espaço para exposição de veículo em pontos estratégicos na área externa.
• Cabe à promotora indicar o local apropriado.
• O veículo é de responsabilidade do expositor (produção, instalação e retirada).
• As ações estarão sujeitas a prévia análise técnica.
Exemplo

Requisitos:
Verificar Projeto

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Exposição Carros Disponibilidade:
Configurações de cookie



Exit Admin Mode & Clear Cart

Réplica Veiculação e Instalação


Marca

R$19,400
RÉPLICA VEICULAÇÃO E INSTALAÇÃO – O QUE É?
A RÉPLICA VEICULAÇÃO E INSTALAÇÃO possibilita a sua marca ser veiculada em tamanho premium através de um inflável
de sua escolha, de acordo com os objetivos de marca. Adquirir esta ferramenta é se apropriar de um serviço completo e
diferenciado.
Essa é a oportunidade de adquirir o pacote completo de uma ação totalmente diferenciada e prática para mostrar com
efetividade seus produtos e soluções.
Informações:
• Espaço para instalação de infláveis em pontos estratégicos na área externa.
• Cabe à promotora indicar o local apropriado para fixação.
• O inflável é de responsabilidade do expositor (produção, instalação e retirada).
• As ações estarão sujeitas a prévia análise técnica.
Exemplo

Requisitos:
Verificar Projeto

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Configurações
de cookie e Instalação Disponibilidade:
Réplica Veiculação

Exit Admin Mode & Clear Cart


ESTACIONAMENTO

Especiais Estacionamento

Banner Rampa - Saída


Marca



Produto

R$11,385
BANNER RAMPA SAÍDA – O QUE É?
O BANNER RAMPA SAÍDA se trata da comunicação estática em material impresso personalizado localizado na rampa de
saída do estacionamento.
Explore esta ferramenta para complementar suas estratégias de marketing e reforçar seu branding e participação no evento,
estendendo seu relacionamento com o público visitante até mesmo durante a saída do evento.
Informações:
• Painel com impressão do logotipo ou comunicação do expositor, localizado na rampa de saída do estacionamento.
• O andar para instalação é de escolha do cliente.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Configurações de cookie

Requisitos:

Exit Admin Mode & Clear Cart

 Tamanho: 5,5x1,10m
Peso: 10mb

Formato: pdf, jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Banner Rampa - Saída Disponibilidade:





Cancela Display - Entrada

Cancela Display - Saída

Sampling na Cancela


Marca



Pavilhão



Produto

R$2,715
SAMPLING NA CANCELA – O QUE É?
O SAMPLING NA CANCELA é uma ação com promotores para entrega de itens personalizados da marca em local com alto
número de visitantes, próximo as cancelas.
Utilize este recurso para estratégia de relacionamento e interatividade da marca com o cliente.
Informações:
1 promotora por cota:
• A contratação de promotores(as) para a ação de sampling no evento é de única e exclusiva responsabilidade do expositor.
• A cota deste produto não contempla: brinde, flyer e promotor(a).
• Conteúdo sob avaliação da direção da feira.
Exemplo

Configurações de cookie

Exit Admin Mode & Clear Cart



Requisitos:

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Sampling na Cancela Disponibilidade:

Banner Rampa - Entrada


Marca



Produto

R$11,955
BANNER RAMPA – ENTRADA – O QUE É?
O BANNER RAMPA – ENTRADA se trata da comunicação estática em material impresso personalizado localizado em pontos
estratégicos na rampa de entrada do estacionamento.
Explore esta ferramenta para complementar suas estratégias de marketing e reforçar seu branding e participação no evento,
iniciando seu relacionamento com o público visitante desde a entrada no evento.
Informações:
• Painel com impressão do logotipo ou comunicação do expositor, localizado na rampa de entrada do estacionamento.
• O andar para instalação é de escolha do cliente.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho.

Configurações de cookie

Exemplo

Exit Admin Mode & Clear Cart



Requisitos:
Tamanho: 5,50x1,10m
Peso: 10mb
Formato: pdf, jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Banner Rampa - Entrada Disponibilidade:

Coluna


Marca



Produto

R$48,335
COLUNA – O QUE É?
A COLUNA se trata de espaços em colunas do estacionamento do pavilhão para divulgação da sua marca.
Faça da ferramenta uma oportunidade de aproveitar até os espaços mais inusitados para ampliar a divulgação da sua marca
e impactar o público visitante desde a chegada, assim alavancando o fluxo de visitação em seu estande.
Informações:
• Placa de PVC com logotipo ou comunicação do expositor aplicado em colunas específicas no interior do estacionamento.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.

Configurações de cookie

Exemplo

Exit Admin Mode & Clear Cart



Requisitos:
Tamanho: 0,45x0,80m
Peso: 5mb
Formato: pdf, jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Coluna Disponibilidade:

Guarda - Corpo


Marca



Pavilhão



Produto

R$23,910
GUARDA-CORPO – O QUE É?
O GUARDA-CORPO se trata da divulgação direta e estratégica da sua marca para os visitantes em banners personalizados e
fixados no estacionamento.
Explore esta oportunidade de excelente localização e visibilidade e acesse o alto fluxo de visitantes para divulgar seus
produtos ou serviços e alavancar a visitação em seu estande.
Informações:
• Painel com impressão do logotipo ou comunicação do expositor, localizado em guarda-corpo na área interna do

Configurações de cookie

estacionamento

• O andar para instalação é de escolha do cliente.



• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando
todas Mode
as especificações
de tamanho.
Exit Admin
& Clear Cart
Exemplo

Requisitos:
Verificar Projeto

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Guarda - Corpo Disponibilidade:

Sampling Estacionamento


Marca



Pavilhão



Produto

R$3,910
SAMPLING ESTACIONAMENTO – O QUE É?
O SAMPLING ESTACIONAMENTO é uma ação com promotores para entrega de itens personalizados da marca em local com
alto número de visitantes, dentro do estacionamento.
Utilize este recurso para estratégia de relacionamento e interatividade da marca com o cliente.
Informações:
1 promotora por cota:

Configurações de cookie

• A contratação de promotores(as) para a ação de sampling no evento é de única e exclusiva responsabilidade do expositor.
• A cota deste produto não contempla: brinde, flyer e promotor(a).



• Conteúdo sob avaliação da direção da feira. Exit Admin Mode & Clear Cart
Exemplo

Requisitos:

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Sampling Estacionamento Disponibilidade:

Estacionamento Painel de Led


Marca



Produto

R$144,900
ESTACIONAMENTO PAINEL DE LED – O QUE É?
O ESTACIONAMENTO PAINEL DE LED é um canal físico de comunicação digital interativo, que exibe imagens, vídeos e
informações relevantes de forma dinâmica, impactando à primeira vista as pessoas que passam pelo local de exibição.
Utilize da ferramenta para causar um grande impacto visual e enorme visibilidade para sua marca, produtos e serviços,
tornando-se presente para além dos limites físicos do estande. É uma maneira ideal de ser visto e lembrado por todos em
qualquer lugar da área externa do pavilhão.
Informações:

Configurações de cookie

• Painel digital LED de alta definição, com anúncios rotativos em tela de face única na área externa do estacionamento.
• O vídeo deverá ser fornecido pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.

Exit Admin Exemplo
Mode & Clear Cart



Requisitos:
Tamanho: 672x1152px
Tempo exibição: até 10 segundos por conteúdo
Não possui aúdio
Peso: 40mb
Formato: Mp4

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Estacionamento Painel de Led Disponibilidade:

Mega Faixa H


Marca



Produto

R$152,145
ESTACIONAMENTO MEGA FAIXA H – O QUE É?
O ESTACIONAMENTO MEGA FAIXA H se trata da divulgação direta e estratégica da sua marca em espaço que ocupa grande
parte da área externa do estacionamento.
Configurações
de recurso
cookie de excelente localização e alta visibilidade para se destacar e reforçar sua presença na memória dos
Explore este

visitantes.

Informações:

Exit Admin Mode & Clear Cart

 • Lona impressa com logotipo ou comunicação do expositor fixado na área externa do estacionamento.
• O andar para instalação é de escolha do cliente.

• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho.
Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 60x1,6m
Peso: 40mb
Formato: pdf, jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Mega Faixa H Disponibilidade:

Elevador

Elevador - Adesivo Piso Entrada


Marca



Configurações de cookie

Pavilhão



Produto



R$28,255

Exit Admin Mode & Clear Cart

ELEVADOR – ADESIVO PISO ENTRADA – O QUE É?
O ELEVADOR – ADESIVO PISO ENTRADA trata-se de divulgação estratégica da sua marca, produtos e serviços em adesivo
posicionado no piso logo na entrada/saída do equipamento.
Faça deste recurso uma oportunidade de alavancar a lembrança da sua empresa no visitante e de direcioná-lo ao seu
estande.
Informações:
• Adesivação de piso com logotipo ou comunicação do expositor, aplicado fora do elevador, no estacionamento.
• O andar e elevador para instalação são de escolha do cliente.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 1,3x1,3m
Peso: 10mb
Formato: pdf, jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Elevador - Adesivo Piso Entrada Disponibilidade:

Configurações de cookie

Elevador - Adesivo Portas





Marca



Pavilhão



Produto

Exit Admin Mode & Clear Cart

R$29,705
ELEVADOR – ADESIVO PORTAS – O QUE É?
O ELEVADOR – ADESIVO PORTAS se trata de espaço reservado para divulgação da sua marca, produtos e serviços nas portas
do equipamento, do lado de fora.
Este recurso é mais uma oportunidade de usar a criatividade a seu favor e iniciar sua exposição desde o estacionamento,
convidando o fluxo de visitantes para se direcionarem ao seu estande.
Informações:
• Adesivação de portas do elevador com logotipo ou comunicação do expositor, aplicado na área externa do equipamento, no
estacionamento.
• O andar e elevador para instalação são de escolha do cliente.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 1,1x2,1m
Peso: 10mb
Formato: pdf, jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Elevador - Adesivo Portas Disponibilidade:

Configurações de cookie



Exit Admin Mode & Clear Cart

Elevador - Adesivo Espelho


Marca



Pavilhão



Produto

R$32,250
ELEVADOR – ADESIVO ESPELHO – O QUE É?
O ELEVADOR – ADESIVO ESPELHO se trata de espaço reservado para divulgação da sua marca no espelho, para transmitir
uma mensagem breve e objetiva para o visitante durante o uso do equipamento.
Utilize este recurso como uma forma de impactar e chamar a visitação em seu estande.
Informações:
• Adesivação de espelho com logotipo ou comunicação do expositor aplicado na área interna do elevador no estacionamento.
• O elevador para instalação é de escolha do cliente.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 1,9x1,37m
Peso: 10mb
Formato: pdf, jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Configurações de cookie

Elevador - Adesivo Espelho Disponibilidade:
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Elevador - Adesivo Piso Interno


Marca



Pavilhão



Produto

R$27,635
ELEVADOR – ADEVISO DE PISO INTERNO – O QUE É?
O ELEVADOR – ADEVISO DE PISO INTERNO se trata de espaço reservado para divulgação da sua marca no piso do elevador,
a fim de transmitir uma mensagem rápida e objetiva para o visitante durante o uso do equipamento.
Utilize esta ferramenta para aproveitar até os espaços mais inusitados para impactar o público visitante, atraindo a visitação
em seu estande.
Informações:
• Adesivação de piso com logotipo ou comunicação do expositor aplicado na área interna do elevador no estacionamento.
• O elevador para instalação é de escolha do cliente.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 1,9x1,9m
Peso: 10mb
Formato: pdf, jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.
Configurações de cookie

Elevador - Adesivo Piso Interno Disponibilidade:
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Painel Costas Elevador 1


Marca



Pavilhão



Produto

R$36,225
PAINEL COSTAS ELEVADOR 1 – O QUE É?
O PAINEL COSTAS ELEVADOR 1 trata-se de um painel que pode ser usado para comunicar o logo de sua empresa e/ou
produtos consagrados ou lançados por sua marca durante o evento.
Localizado logo atrás dos elevadores do módulo 1 no estacionamento, a comunicação atrai os olhares dos visitantes logo que
estiverem saindo de seus veículos e garante uma experiência com sua marca antes mesmo de acessarem o pavilhão.
Informações:
• Painel com logotipo ou comunicação do expositor localizado atrás do elevador no módulo 1 do andar escolhido no
estacionamento.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 11,6x2,25m
Peso: 20mb
Formato: pdf, jpg

* O ícone Indica que a cota está indisponível.

Configurações de cookie

Painel Costas Elevador 1 Disponibilidade:
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Painel Costas Elevador 2


Marca



Pavilhão



Produto

R$36,225
PAINEL COSTAS ELEVADOR 2 – O QUE É?
O PAINEL COSTAS ELEVADOR 2 trata-se de um painel que pode ser usado para comunicar o logo de sua empresa e/ou
produtos consagrados ou lançados por sua marca durante o evento.
Localizado logo atrás dos elevadores do módulo 2 no estacionamento, a comunicação atrai os olhares dos visitantes logo que
estiverem saindo de seus veículos e garante uma experiência com sua marca antes mesmo de acessarem o pavilhão.
Informações:
• Painel com logotipo ou comunicação do expositor localizado atrás do elevador no módulo 2 do andar escolhido no
estacionamento.
• A arte deverá ser fornecida pelo cliente respeitando todas as especificações de tamanho e formato.
Exemplo

Requisitos:
Tamanho: 11,6x2,25m
Peso: 20mb
Formato: pdf, jpg
Configurações de cookie

* O ícone Indica que a cota está indisponível.



Painel Costas Elevador 2 Disponibilidade:
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CONTATE-NOS
Se você tiver alguma dúvida ou quiser mais informações, entre em contato com nosso time comercial

Se você tiver dúvidas ou gostaria de obter mais informações, entre em contato com nossos executivos

feicon@reedalcantara.com.br
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