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EvidEnciE sua marca nas campanhas dE E-mail markEting 
na Fespa brasil e expoprint digital 2015 . 
EssEs E-mails são Enviados pEriodicamEntE a um público 
sElEto E qualificado, com intErEssE Em visitação E 
compra. 

Cotas: 04

formato: 150 x 60 pixels (horizontal)
valor por cota:  r$ 1.200,00 / mês. 

observações: o cotista deve enviar os arquivos nos formatos 
especificados em jpg ou gif. 

periodiCidade:
período de 3 meses.

tirE provEito do dinamismo da intErnEt E vinculE sua 
marca na Fespa brasil e expoprint digital 2015 
através dE anúncios Em wEb bannErs com formatos 
dE:

Cotas e valores:
a. 03 Cotas randômiCas mensais no formato 684x130 pixels 
em looping. 
valor por cota:  r$ 550,00/mensal.

b. 03 Cotas randômiCas mensais no formato 217x167 pixels 
valor por cota: r$ 450,00/mensal.

Escolha o formato mais adequado aos seus interesses e esteja ao 
lado da melhor feira de impressão digital e comunicação visual.

observações: o cotista deve enviar o arquivo no formato 
especificado em jpg ou gif. o conteúdo deve ser institucional, 
fixo ou animado, com a localização do seu estande na fEspa 
brasil / Expoprint digital 2015. peso máximo 40kb.

periodiCidade:
mensal.

imagem 
meramente 

ilustrativa. O logo 
“cLienTe” sinaliza 

onde sua marca 
estará exposta.

imagem 
meramente 

ilustrativa. O logo 
“cLienTe” sinaliza 

onde sua marca 
estará exposta.

01 e-Banner

02 e-mkt

A

B

Seu Logo aqui
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outro local bastantE usado pElos visitantEs E quE 
dEvE Estar associado à sua marca. uma rEcEpcionista 
discrEtamEntE uniformizada podErá distribuir 01 
tipo dE brindE na partE intErna do pavilhão, logo 
na Entrada (porta da Entrada principal, apEnas 1 
Expositor por dia).

Cotas: 04, sendo 01 (um) Cotista por dia de evento para 

distribuição de brindes. 

valor por cota: r$ 3.000,00

Formatos:
a definir, restrito a 01 (um) brinde por cotista, sendo que a 
logomarca da fEspa brasil / Expoprint digital 2015 deve estar 
impressa no brinde. não é autorizada a distribuição de sacolas.
a recepcionista, o uniforme e o brinde devem ser fornecidos 
pelo cotista.

periodiCidade:
no período da exposição.

imagem 
meramente 

ilustrativa. O logo 
“cLienTe” sinaliza 

onde sua marca 
estará exposta.

03 distriBuição de Brindes e/ou folheteria

bonEco, artista ou modElo circulando pEla fEira 
promovEndo a mEnsagEm do Expositor.

Cotas: indeterminado
valor por cota: r$1.000,00 por dia

Formato:
deve ser apresentado para a aps o projeto para aprovação. não 
é permitido distribuir brindes, folhetos, etc ou promover barulho 
nos corredores.

obs: proibida distribuição de qualquer tipo de material.

periodiCidade:
no período da exposição.

imagem 
meramente 

ilustrativa. O logo 
“cLienTe” sinaliza 

onde sua marca 
estará exposta.

04 Boneco,artista ou modelo desfilando na feira



3

fespabrasil.com.br

a indicação dE quE o visitantE prEcisa nas avEnidas 
E ruas do EvEnto Estará intEgrada à marca dE sua 
EmprEsa.

Cotas: 01 patroCinador

valor por cota: r$10.000,00

Formatos:
banner com aplicação das logomarcas do cotista, conforme 
desenho.
a logomarca deve ser enviada em vetor nos formatos .eps ou .ai.

Formatos:
2,00 x 2,00m 
a instalação será feita pela aps feiras e Eventos.

periodiCidade:
no período da exposição.

imagem 
meramente 

ilustrativa. O logo 
“cLienTe” sinaliza 

onde sua marca 
estará exposta.

05 adesivo de chão

marquE a prEsEnça da sua EmprEsa no pEríodo dE 
dEscanso dos sEus cliEntEs.

Cotas: 01

valor por cota: r$1.000,00 por dia
valor por cota: r$3.000,00 para todos os dias da feira.

Formatos:
Jogo americano em formato 45 x 32cm para ser colocado nas 
mesas da área de alimentação do evento.
a arte deverá conter os logos da fEspa brasil / Expoprint digial 
2015; e ser aprovada pela aps feiras.
o material impresso deve ser entregue pelo cotista no 1º dia de 
montagem.

periodiCidade:
no período da exposição.

imagem 
meramente 

ilustrativa.

06 Praça de alimentação
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pErfEito canal dE comunicação para sua EmprEsa atuar.  um público altamEntE 
qualificado E formador dE opinião quE Estará, nos dias dE fEira, lado a lado com 
sua marca. a sala dE imprEnsa contará com toda a Estrutura nEcEssária para o bom 
atEndimEnto dE todos os Jornalistas do EvEnto.

Cotas: 01

valor por cota: r$ 4.000,00 para todos os dias da feira.

Formatos:
a.  prismas de mesa indicarão o oferecimento da ação pelo cotista.
b.  01 banner 0,90m x 1,20m de sinalização na porta da sala de imprensa com a logomarca do cotista.
C.  o cotista poderá deixar nas mesas da sala de imprensa: porta canetas, canetas, blocos para anotações, 
imagem personalizada no descanso de tela dos computadores. outro tipo de publicidade deverá ser 
consultado.
a logomarca para aplicação na identificação da sala, deve ser enviada em vetor nos formatos eps ou ai, e a 
produção dos materiais de ações promocionais serão de responsabilidade do cotista.

periodiCidade:
no período da exposição.

07 sala de imPrensa

localização imEdiata!
fErramEnta dE consulta quasE obrigatória para os 
visitantEs. a planta do EvEnto mostra a localização 
dos ExpositorEs E oriEnta sEus cliEntEs a Encontrá-lo 
no pavilhão dE ExposiçõEs.

Cotas: 01

valor por cota: r$ 10.000,00 (dez mil reais)

Formatos:
aberto:   42 x 28cm 
fechado: 10.5 x 28cm
a. veiculação de anúncio interno página inteira 10.5 x 28cm;
b. logomarca no mapa;
C. destaque para a posição em que o estande do cotista está 
localizado.

periodiCidade:
a partir do início do evento com duração por tempo 
indeterminado.

08  maPa oficial do evento

Seu Logo aqui

Seu Logo aqui

imagem 
meramente 

ilustrativa.
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ótima oportunidadE para Exposição da sua marca 
com grandE visibilidadE na fEspa brasil /Expoprint 
digital 2015 com a aplicação da logomarca nos 
cordõEs dos crachás dos visitantEs.

Cotas: 01

valor por cota: r$ 16.000,00 
quantidade: 18 mil cordões.

obs:
o cordão deverá ser fornecido pelo patrocinador

periodiCidade:
no período da exposição.

imagem 
meramente 

ilustrativa. 

imagem 
meramente 

ilustrativa. 

09  cordão do crachá

ótima oportunidadE para Exposição da sua marca 
com grandE visibilidadE na fEspa brasil / Expoprint 
digital 2015 com a aplicação da logomarca nos 
crachás dos visitantEs.

Cotas: 01

valor por cota: r$ 15.000,00 

Formatos:
crachás em pvc 0,30, 4x1 cor.
a logomarca deve ser enviada em vetor nos formatos eps ou ai. 

periodiCidade:
no período da exposição.

10  crachá
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o catálogo da  fEspa brasil / Expoprint 
digital 2015 tEm um dEstaquE tão importantE 
quanto o sEu Espaço dEntro do pavilhão. 
EssE imprEsso é o itEm mais procurado pElos 
visitantEs E atua como sE pudEssEm lEvar a 
fEira para dEntro dE suas EmprEsas.

nEssE catálogo, muitos visitantEs marcam as 
informaçõEs quE rEcEbEram dEntro da fEira 
E usam para consulta durantE os 2 anos dE 
intErvalo EntrE um EvEnto E outro.

Anuncie no cAtálogo oficiAl de expositores dA fespA 
brAsil / expoprint digitAl 2015!

Formatos / preços // 4x4 Cores
página inteira (interna) // r$3.000,00
2ª capa // r$4.200,00
3ª capa // r$3.500,00
4ª capa // r$3.500,00
meia página (interna) // r$2.300,00
logo na lista de expositores // r$500,00

inFormações téCniCas:
tiragem// 18.000 exemplares
impressão// offset
material// arquivo em pdf
formato final// 11cm (largura) x 20 (altura)
sangria// 5 mm
fechamento/Entrega de material// 16/fevereiro/2015

11 catálogo oficial

imagem 
meramente 

ilustrativa. 

contato:

clAudiA MeneZes 
claudia.menezes@aPsFeiRas.cOm.BR

Tel. 55  11 4013-7971 /4013-7979


