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Bem-vindo à ExpoPrint Latin America 2018, o maior evento 
de impressão das Américas, que nesta edição ocorre 
paralelamente com a ConverExpo, exposição do mercado 
de conversão de embalagens e rótulos! As feiras vêm para 
superar as expectativas mostrando a evolução do mercado, 
que hoje busca inovação, alta tecnologia e soluções com 
extrema eficiência.

Pensando sempre em agregar possibilidades para os 
expositores se destacarem e aumentarem sua visibilidade 
perante os visitantes, o Manual de Merchandising oferece 
uma série de opções que se encaixam nas mais diversas 
demandas da empresa.

As ferramentas de comunicação e marketing presentes 
neste Manual podem ampliar seus resultados e otimizar 
sua participação na ExpoPrint Latin America / ConverExpo, 
visando aumentar o número de visitantes em seu estande 
com o objetivo de geração de negócios.

A ExpoPrint Latin America / ConverExpo 2018 é a melhor 
oportunidade para mostrar suas soluções a um público 
qualificado, com poder de decisão final. Confira as 
oportunidades existentes no Manual de Merchandising 
para a sua empresa se destacar ainda mais no grande 
momento da indústria de impressão das Américas.

ONDE HÁ IMPRESSÃO 
HÁ OPORTUNIDADES

LATIN AMERICA



LOGOMARCA NO CRACHÁ 
Comunicação direta com o visitante, motiva a presença em 
seu estande. Somente incluso nos crachás dos visitantes.

• Tamanho área do logo: 30x8mm;
• Não inclui cordão.

LOGOMARCA NO BANNER DE RUA 
Os banners sinalizam as ruas e avenidas do evento.

• Banner: 150x250cm
• Espaço para logomarca patrocinador: 36x150cm (rodapé)

CORDÃO DE CRACHÁ
Abrace seu cliente assim que ele entrar na feira com sua 
marca no cordão do crachá.

Cordão deve ser produzido pelo patrocinador e entregue na 
secretaria do evento, no dia anterior à abertura.

ANÚNCIO NO MAPA OFICIAL
Os mapas impressos são muito utilizados pelos visitantes, 
pela praticidade que apresentam. Cabem fácil no bolso 
e são referência para localização no pavilhão. O anúncio 
no verso do mapa dá direito à aplicação da logomarca na 
planta baixa, no espaço correspondente ao expositor. 
• Formato: 64x46cm - colorido

INSERÇÃO DE LOGOTIPO NO MAPA OFICIAL
Insira o seu logotipo na área destinada ao seu estande 
para aparecer melhor no mapa dos visitantes. 

Estandes pequenos podem não dar visualização em tamanho ade-
quado ao logotipo.

R$ 15.000,00
50 BANNERS DISTRIBUÍDOS

R$ 10.000,00
48.000 CORDÕES

COTA ÚNICA

R$ 16.000,00
50.000 MAPAS

R$ 1.000,00

CREDE N C I A L

M A PA

BA N NER  DE  RUA

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO



Com uma oportunidade única em se destacar perante a 
feira, você pode impactar seu visitante enquanto ele per-
corre os corredores.

• Medidas: 1,80m X 0,80m

VARIADOS FORMATOS
Catálogo Oficial de Expositores é a principal ferramenta 
do visitante. Por meio dele, os profissionais podem fazer 
anotações diretamente nos dados dos expositores, além 
de servir como um guia, sem data de validade.

Quantidade: 20.000 exemplares
Criação do anúncio é de responsabilidade do 
expositor. Prazo final para entrega do arquivo 
digital: a definir

•PDF EM ALTA;
•SANGRIA DE 5MM EM CADA LADO;
•MARGEM MÍNIMA DE 7 MM DE CADA

Página Inteira
21x28 cm

Meia Página
21x14 cm

Página Dupla
42x28 cm

FOLHETOS CREDENCIAMENTO
Oportunidade de apresentar a sua empresa ao visitante 
antes de entrar no evento. Os folhetos devem ter formato 
de no máximo A4, lâmina simples (somente frente e/ou 
verso) e serão distribuídos no momento da entrega do 
crachá, no ato do credenciamento.

OBS.: Disponibilizar 10 mil folhetos por dia.

AÇÃO SAMPLING
O expositor que contratar esta ação terá um serviço ex-
clusivo de receptivo, ou seja, entrega de folhetos, sacolas, 
canetas, diretamente ao visitante que passar pela entrada. 

DESCRIÇÃO:
• Ação com duração 1 hora;
• Distribuição de 1 item;
• 1 pessoa fazendo a distribuição;
• Local determinado pela organização – entrada/saída do evento.

R$ 950,00 / TOTEM
14 COTAS

R$ 5.000,00
4 COTAS (1 POR DIA)

R$ 650,00 / HORA

CATÁ LOG O

F OLHE TOS

TOT E M

• Página Inteira Interna ..................R$ 4.000,00
• Página Dupla .............................R$ 7.360,00
• 2.ª capa .....................................R$ 5.600,00
• 3.ª capa .....................................R$ 5.600,00
• 4.ª capa .....................................R$ 6.600,00
• Meia página ...............................R$ 3.220,00
• Logo na lista de expositores .......R$ 600,00

VENDIDO



SACOLA OFICIAL DO EVENTO / 5 DIAS 
Comunicação direta com o visitante. Motiva a presença 
em seu estande. A sacola oficial do evento com logomarca 
da empresa e do evento será entregue na entrada da feira 
durante o credenciamento. É uma forma interessante de 
manter a sua marca ao lado do cliente por mais tempo.

• Não será permitido colocar nenhum tipo de brinde e/
ou folheto no interior da sacola;

• A reposição das sacolas (caso estas se esgotem), é 
de responsabilidade do patrocinador, diretamente no 
local informado (entrada do evento).

R$ 6.000,00
COTA ÚNICA

JOGO AMERICANO / DIA

Estar na Praça de Alimentação é aproveitar para divulgar 
sua marca de uma forma exclusiva em um momento em 
que o visitante está satisfeito.

OBS.:  A arte deve ser providenciada pelo cliente e a impressão pela 
organização.

JOGO AMERICANO / ÚNICO

Estar na Praça de Alimentação é aproveitar para divulgar 
sua marca de uma forma exclusiva em um momento em 
que o visitante está satisfeito.

OBS.:  A arte deve ser providenciada pelo cliente e a impressão pela 
organização.

R$ 3.500,00
4 COTAS (1 POR DIA)

R$ 12.000,00
COTA ÚNICA

VAN OFICIAL EXPOPRINT e CONVEREXPO 2018
A van oficial da ExpoPrint 2018 faz o transporte entre o Terminal 
Rodoviário do Tietê e o local da feira, Expo Center Norte. Sua 
marca entrará em contato direto com o visitante antes mesmo 
dele chegar ao evento!

R$ 2.000,00 
2 COTAS

JOG O  A MER ICA N O

T R A NSP ORT E

S AC OL A

OBS.: Será permitido deixar o material do patrocinador no interior da van.

VENDIDO



BANNER PARA SITE EXPOPRINT e CONVEREXPO
O melhor lugar para anunciar sua marca é onde você tem a 
certeza de que será visto. Em nosso site (www.expoprint.com.br e 
www.converexpo.com.br) você tem esta chance!

NEWSLETTER
Esteja mais próximo do cliente que você procura, 
aparecendo com sua marca em nossa newsletter.

PERIODICIDADE: 1 disparo a cada 15 dias –o cliente deve
escolher o mês que deseja sair o disparo.

ALCANCE DE PÚBLICO: 117.000

DESCRIÇÃO 1

   R$350,00 / MÊS
3 COTAS

DESCRIÇÃO 2

  R$ 1.000,00 / MÊS
COTA ÚNICA  

DESCRIÇÃO 1

   R$1.000,00 / MÊS
COTA ÚNICA

DESCRIÇÃO 2

  R$ 350,00 / MÊS
3 COTAS

DESCRIÇÃO 1:
• Banner interno estará nas laterais da página;
• Medidas: 120x90px.

DESCRIÇÃO 1:
• Formato Topo: 600x100px

DESCRIÇÃO 2 :
• Formato Único: 300x100px

DESCRIÇÃO 2 :
• Formato Meio: 190x100px

O N  L INE

A PP  OF IC I A L  DO  E V E N TO

CONTE CONOSCO PARA MONTAR SUA 
ESTRATÉGIA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO. 

Consulte uma das nossas vendedoras.

Danielle Mobricce
Tel: +55 15 3012-6619

Cel: +55 11 95118-6000

danielle@apsfeiras.com.br   

Claudia Menezes
Tel: +55 11 4013-7979
Tel: +55 11 4013-7971

claudia.menezes@apsfeiras.com.br   

Rafaela Bruni
Tel: +55 11 4013-7972

Cel: +55 11 98691-0018
rafaela.bruni@apsfeiras.com.br

O aplicativo oficial da ExpoPrint e ConverExpo será uma 
ferramenta fundamental e de grande utilização pelos visi-
tantes do evento. Ter sua marca no aplicativo irá impulsion-
ar sua visibilidade dentro da feira. 

R$ 16.000,00
COTA ÚNICA


