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PLANEJE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO
E OBTENHA O MÁXIMO DE RESULTADO

Prezado expositor,
É um prazer tê-lo como expositor e parceiro na 52ª FIT 0/16. O nosso objetivo, como
organizadores do maior evento infantil da América Latina, é que sua empresa obtenha o
máximo de resultado e o maior retorno dos seus investimentos, por isso, preparamos esse
Guia de Participação exclusivo para você!
Participar de um grande evento necessita preparação e planejamento, que começa muito
antes das portas se abrirem para os visitantes e não termina no último dia de feira, por isso é
muito importante que a sua empresa utilize o máximo de ferramentas que
disponibilizamos gratuitamente para você, antes, durante e depois do evento.
Caso tenha interesse, podemos preparar um plano de comunicação exclusivo para sua
necessidade e perﬁl de empresa.
Aproveite a leitura e essa oportunidade para fazer novos contatos, estreitar
relacionamento com o mercado, divulgar ainda mais a sua marca e gerar grandes negócios.
Um abraço e ótimos negócios!

Cassiano Facchinetti
Diretor Geral
Koelnmesse

AÇÕES ANTES DA FEIRA
Manual do Expositor
Ler com atenção o Manual do Expositor é extremamente importante para que a empresa
tenha uma participação tranquila no evento.
É lá onde você vai encontrar todas as informações e regras de feira.
O manual estará disponível no site na área do expositor - www.ﬁt016.com.br
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AÇÕES ANTES DA FEIRA
Convite VIP
Convide seus clientes especiais para o evento, oferecendo benefícios exclusivos, como:
• Acesso ao Lounge VIP;
• Convite para o coquetel com os expositores, no primeiro dia de evento;
Para enviar o convite VIP, acesse o site da feira, seguindo o menu:
Participação e planejamento> Expositores>Manual do Expositor>
Cada expositor tem direito a 30 convidados VIP.
Aproveite esse benefício!

Convite Eletrônico
Envie o convite eletrônico personalizado com o nome da sua empresa aos seus convidados.
Essa é uma ação simples e fácil, mas que fará com que o cliente se programe para visitar o
seu estande.
Para enviar o convite eletrônico da feira, acesse o Manual Eletrônico, no site do evento.
Aproveite e convide toda a sua lista de clientes!

Convite Impresso
Você receberá uma cota de convites, mas se precisar de mais, basta solicitar ao
departamento de marketing.
* Veja contato na página 8.

Assinatura de e-mail personalizada
Coloque a assinatura de e-mail da feira em seus e-mails para divulgar a participação no
evento. Isso vai atrair ainda mais visitantes em seu estande.
Faça o download da peça no site do evento, seguindo o menu:
Participação e planejamento> Expositores>Materiais gratuitos para divulgação>
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AÇÕES ANTES DA FEIRA
Banners Digitais
Divulgue a sua participação na feira em seu site. Dessa forma, os clientes vão se programar
para visitar o evento e conhecer seus lançamentos.
Faça o download da peça no site do evento, seguindo o menu :
Participação e planejamento> Expositores>Materiais gratuitos para divulgação>

Assessoria de Imprensa
A feira conta com uma assessoria de imprensa que divulga não somente o evento, mas
também os expositores nas principais mídias do país.
Para que os seus produtos sejam divulgados gratuitamente, envie as informações e fotos
antecipadamente para a 2Pro Comunicação.
Durante a feira, você também poderá disponibilizar seus materiais de divulgação na sala de
imprensa.
2Pro Comunicação

|

Tel.: 11 3030 9404

|

ﬁt016@2pro.com.br

Redes Sociais
As redes sociais são, atualmente, o canal de marketing que mais disseminam informações
de maneira rápida, por meio dos compartilhamentos.
A FIT 0/16 tem páginas no Facebook e Instagram, que são seguidas por milhares de lojistas
do Brasil todo.
Aproveite essa divulgação gratuita para o seu negócio também.
Quando postar em suas páginas, marque a página da feira, para que possamos repostar e
atingir o número máximo de pessoas.
Para marcar a FIT 0/16 no Facebook, digite: @feiraﬁt016 em seu post.
No Instagram, digite: @feira_ﬁt016
Curta, compartilhe, siga- nos!
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AÇÕES ANTES DA FEIRA

Peças de Merchandising
Divulgue a sua marca e produtos em pontos estratégicos do pavilhão. Assim, os visitantes
saberão sobre a sua participação antes mesmo de chegarem em seu estande.
Conheças as opções de merchandising e escolha a peça (banner, totem, adesivo de chão,
material no balcão de credenciamento e etc.) que melhor destaca a sua marca.
Para mais informações, entre em contato com a nossa equipe comercial pelo e-mail:
ﬁt016@koelnmesse.com.br

Viagem e Hospedagem

Os expositores e visitantes da feira têm descontos exclusivos de até 20% em passagens
aéreas e condições especiais em hospedagem.
Divulgue também para seus clientes!
AD TURISMO
Tel.: +55 11 5087 3476
ﬁt016@adfeiras.com.br
MAIS INFORMAÇÕES: www.ﬁt016.com.br
** Conﬁra a lista de hotéis disponíveis no site do evento.

5

52ª edição

DURANTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA

Transporte Gratuito
Para facilitar o acesso à feira, a Koelnmesse disponibiliza para visitantes e expositores
transporte gratuito do Metrô Tietê até o Expo Center Norte em horários alternados.
Trajeto de ida: Metrô Tietê (Rua Voluntários da Pátria, 499) - Pavilhão Expo Center Norte
Trajeto de volta: Pavilhão Expo Center Norte - Metrô Tietê (Rua Voluntários da Pátria, 499)
Das 08h às 20h todos os dias em horários alternados.

Sala de Imprensa
Aproveite a presença de jornalistas e formadores de opinião do setor reunidos durante os 3
dias de realização da feira.
Prepare releases sobre os lançamentos que serão apresentados no evento, bem como um
folder da sua empresa e disponibilize este material na Sala de Imprensa.
Uma ação simples que poderá gerar contato direto com as mídias do setor e visibilidade da
sua marca para todo o mercado.

Dicas para você iniciar grandes negócios durante a feira
- Prepare a sua equipe para fechar negócios durante a feira
- Agende reuniões com clientes potenciais
- Desenvolva materiais atrativos de apoio às vendas para sua equipe
- Crie condições comerciais exclusivas para venda na feira
- Participe das ações gratuitas que a promotora oferece
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AÇÕES PÓS FEIRA
Conﬁra algumas dicas importantes para ajudar
a sua empresa a ﬁdelizar contatos, ﬁnalizar negócios
e mensurar os resultados da participação no evento.
• Aproveite ao máximo todos os contatos gerados pela sua equipe,
elaborando um plano de ações estratégico
• Envie uma mensagem de agradecimento pela vista
• Agende uma reunião de negócios com os visitantes mais interessados
• Busque os seus potenciais clientes, com ações de follow-up para
desenvolver uma parceria efetiva
• Mantenha o público informado sobre os lançamentos e novidades de sua
empresa, para que sejam geradas futuras oportunidades de negócios.

Checklist do Expositor
1 - Acessar o sistema ‘‘Manual do Expositor Online’’, pelo site www.ﬁt016.com.br
Ler com atenção o manual da feira
Preencher os formulários obrigatórios
Solicitar serviçõs adicionais, se necessário
Preencher os dados de sua empresa no Catálogo Oﬁcial
2 - Contratar
Montagem do estande
Serviço de segurança
Serviço de Limpeza
Serviço de Buffet
Recepcionaistas
Mobiliário/decoração para o estande
Outros
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AÇÕES PÓS FEIRA

Checklist do Expositor
3 - Divulgação
Enviar o convite impresso da feira aos seus clientes
Enviar o convite eletrônico da feira aos seus contatos
Enviar o convite VIP aos clientes mais importantes
Baixar os banners digitais no site
Utilizar a assinatura de e-mail do evento
Enviar os releases sobre sua participação na feira, com as novidades que serão
apresentadas, para a assessoria de imprensa do evento
Providenciar material de divulgação da sua empresa para deixar em seu estande
(folhetos, cartão de visita, brindes, etc.)
4 - Equipe
Selecionar e treinar a equipe que trabalhará no estande
Garantir o transporte e a hospedagem de sua equipe com preços exclusivos da
Agência de Viagens oﬁcial da feira.

Contatos da Equipe Koelnmesse
Nossa equipe está à disposição para tirar as suas dúvidas
Atendimento ao Expositor e Operacional
Bruno Maioli
b.maioli@koelnmesse.com.br
(11) 3874-0039

Marketing
Renata Camargos
r.camargos@koelnmesse.com.br
(11) 3874-0030

Gerente de Projeto
Nadja Bento
n.bento@koelnmesse.com.br
(11) 3874-0033

Comercial
Jonathan Tadayuki
j.tadayuki@koelnmesse.com.br
(11) 3874-0035

Financeiro
Alexandre Gianesi
a.gianesi@koelnmesse.com.br
(11) 3874-0030

Internacional
Katharina Gruendig
k.gruendigﬁgueiroa@koelnmesse.de
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