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Opções de Merchandising

Resumo das ações
Ação de Merchandising

Cota

Investimento

Sacolas

Exclusiva

R$ 4.000,00

Cordão Personalizado (Credencial)

Exclusiva

R$ 12.000,00

Banner Aéreo

3 Cotas

R$ 3.000,00 / cota

Sampling na entrada do evento

4 Cotas

R$ 3.000,00 / cota

Logotipo na Mega Planta do evento

10 Cotas

R$ 500,00 / cota

Logotipo no Banner Sinalização da Feira

Exclusiva

R$ 2.000,00

Totem de Sinalização

3 Cotas

R$ 2.500,00 / cota

Adesivos de Piso

2 Cotas

R$ 1.000,00 / cota

Mega Adesivo de Piso

Exclusiva

R$ 2.000,00

Banner Eletrônico - Newsletter

4 Cotas

R$ 1.500,00 / cota

Exclusiva

Valores por Cota

6 Cotas

Valores por Cota

Anúncio Catálogo Oficial

Impacto

Organização:
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Opções de Merchandising

Maximize a exposição da sua empresa na principal feira de
moda infantil da América Latina
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Opções de Merchandising

Sacolas

R$ 4.000,00
Cota Exclusiva - Quantidade 4.000 peças
Distribuição de sacola personalizada de sua
empresa para os convidados na entrada da feira

Benefícios
• Impacto direto nos compradores VIP
• Um convite diferenciado e especial para esse
público quali cado visitar seu estande

SUA MARCA AQUI!

Observação:
Confecção e distribuição das sacolas sob responsabilidade do cliente.
A aprovação do material será efetivada após avaliação da promotora.
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Opções de Merchandising

Cordões Personalizados

R$ 12.000,00
Cota Exclusiva - Quantidade 4.000 peças

4a edição

53a edição

Distribuição de crachás na entrada da feira com
logomarca de sua empresa aplicada no cordão
personalizado.
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Benefícios
COMPRADOR

• Impacto direto nos compradores e visitantes
• Visibilidade em todos os pontos da feira
• Alto número de visitantes impactados

BUYER

Observação:
Produção dos cordões sob responsabilidade da promotora
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Opções de Merchandising

Banner Aéreo

R$ 3.000,00

3 Cotas disponíveis

Valor por Cota

Banner aéreo exclusivo de sua empresa, localizado
em uma das principais ruas do pavilhão.

Benefícios
• Visibilidade em vários pontos da feira
• Alto número de visitantes impactados

Especificações
• Tamanho do banner: 2 x 3m
• Impressão dupla face
Observação:
O envio da a e é de responsabilidade do cliente
A produção do banner ca sob a responsabilidade da promotora
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Sampling (entrada da feira)
4 Cotas - (1 por dia)

R$ 3.000,00
Valor por Cota

Divulgação, distribuição e ativação de
ações para reforço da sua marca na
entrada da feira.
Benefícios
• Impacto direto nos compradores e visitantes
• Visibilidade em total na entrada da feira
• Alto número de visitantes impactados

Observação:
A produção dos materiais e ação ca sob a responsabilidade do cliente
A aprovação do material será efetivada após avaliação da promotora.
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Logotipo na
Mega Planta

R$ 500,00

10 Cotas disponíveis

Valor por Cota

Logotipo da sua empresa impresso na mega planta
do evento, localizado na entrada do pavilhão.

Benefícios
• Visibilidade em na entrada da feira
• Alto número de visitantes impactados

Especificações
• Logo aplicado sobre o espaço da marca na planta

Observação:
O envio da a e é de responsabilidade do cliente
A produção da mega planta sob a responsabilidade da promotora
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Opções de Merchandising

Logotipo no Banner
de sinalização da feira

R$ 2.000,00

Cota Exclusiva
Seu logotipo nos banners aéreos de sinalização da
feira, localizados nas ruas do pavilhão.
Benefícios
• Visibilidade em diversos pontos da feira
• Alto número de visitantes impactados

Especificações
• Tamanho do banner: 2 x 3m
• Área de merchandising: 1 x 0,40m
• Impressão dupla face
Observação:
O envio da a e é de responsabilidade do cliente
A quantidade de banners pode variar conforme alterações na planta do evento
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Opções de Merchandising

Totem de sinalização

R$ 2.500,00

3 Cotas disponíveis

Valor por Cota

A sua marca divulgada em totens posicionados
estrategicamente nas principais ruas de
circulação.
Benefícios
• Grande visibilidade diante dos visitantes
• Convide o público a visitar o seu estande e potencialize
seus negócios

Especificações
• Altura: 1,80m / Largura: 0,70m.
• Área de merchandising: 0,50 x 0,40 m
• 1 placa por cota - Impressão dupla face
Observação:
O envio da a e é de responsabilidade do cliente
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Adesivo de piso
2 Cotas disponíveis

R$ 1.000,00
Valor por Cota

Aplicação da sua logomarca, e/ou produtos
da sua empresa, indicando a localização do
seu estande no carpete dos corredores
principais do evento.
Benefícios
• Sinalização de grande impacto que evidencia a sua
marca durante a feira

Especificações
• Altura: 1,40 m / Largura: 1,40 m
• 1 adesivo por cota
Observação:
O envio da a e é de responsabilidade do cliente
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Mega Adesivo de piso

R$ 2.000,00

Cota Exclusiva
A sua marca no adesivo de boas-vindas
ao evento, indicando a localização do
seu estande.
Benefícios
• Grande impacto na entrada do evento
• Visibilidade garantida para todos os visitantes
• Ativação de marca estratégica

Especificações
• Altura: 3 m / Largura: 3 m
Observação:
O envio da a e é de responsabilidade do cliente
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Banner eletrônico - Newsle er
4 Cotas (Edições de Abril e Maio)

R$ 1.500,00
Valor por Cota / Edição

Tenha visibilidade antes mesmo do evento. Coloque o
banner de sua empresa na newsle er da feira, que é
disparada mensalmente para o mailing de visitantes
das últimas três edições da FIT 0/16 e Pueri Expo.
Benefícios
• Impacto direto em mais de 70 mil compradores
• Convide o cliente para visitar seu estande e potencialize
seus negócios durante a feira

Especificações
• Dimensões: 600 x 80 pixel
Observação:
1 banner eletrônico por expositor
Cada cota dá direito a 1 banner em uma única edição da newsletter a ser escolhida pelo expositor
O envio da arte é de responsabilidade do cliente
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Anúncio no Catálogo O cial
Divulgação de sua marca no Catálogo
O cial, que é distribuído para os visitantes
do evento, e serve como guia para as lojas
durante toda a estação.

Anúncio
2ª Capa
4ª Capa
Página Simples
1/2 Página
Rodapé

Formato
14,8 x 21,1 cm
14,8 x 21,1 cm
14,8 x 21,1 cm
14,8 x 10,05 cm
14,8 x 3,7 cm

Valor
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 1.700,00
R$ 1.000,00
R$ 600,00

Cota ùnica
6 Cotas cada

Valores por Cota
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