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AQUI TEM NEGÓCIOS,
CONHECIMENTO E SOLUÇÕES

4 dias intensos conectados com as inovações do setor

MUNDO
ESCOLAR

2019

BEM-VINDO AO



Conectada com o mundo de negócios de produtos 
para papelarias, escritórios, lojas diversas 
e instituições de educação, a Escolar Office Brasil 
reúne as principais marcas do mercado que 
apresentam suas novas coleções e tendências 
e ainda oferece ao varejo soluções e serviços 
voltados ao PDV que complementam a experiência 
durante o evento.

UM MUNDO DE MARCAS
E GRANDES NEGÓCIOS 



RELACIONAMENTO 
+ OPORTUNIDADES

Segmento em transformação 
merece uma forte plataforma 
de networking e negócios



PAPELARIA
· cadernos · lápis · canetas · réguas · esquadros · calculadoras 

· pastas · fitas adesivas · papéis em geral · presentes · embalagens 

· papelaria fina · cartões de felicitações · brinquedos

ESCRITÓRIO
· acessórios de mesa · materiais de escritório · pastas 

· organizadores · agendas · calculadoras · flip-chart · perfuradores 

· fragmentadoras · móveis para varejo

ARTESANATO
· pincéis · tintas · fixadores · isopores · EVA · MDF · scrapbooks · patchworks

MOCHILAS
· infantis · adultos · estojos · lancheiras · malas 

TECNOLOGIA
· softwares de gestão · lousas digitais · laboratórios 

· impressões digitais e cópias · suprimentos de informática 

· automação comercial 

PRODUTOS PARA ESCOLA
· materiais didáticos e pedagógicos · mobiliários · uniformes 

· livros · métodos e plataformas de ensino · materiais esportivos 

· brinquedos educativos

SEU MUNDO
ESTÁ AQUI



CONTATE MAIS E
NOVOS COMPRADORES

· papelaria

· loja de presentes e bazar

· loja de brinquedos

· supermercado e revenda de informática

· distribuidor

· comprador corporativo

· comprador internacional

· profissional de educação

· personal organizer 

Presença
de TODOS 
os estados 
brasileiros



RODADA DE NEGÓCIOS
Encontro agendado entre quem quer vender com quem quer comprar. 
Ponto de ativação exclusivo e gratuito para o expositor se relacionar direta 
e objetivamente com lojistas convidados, garantindo ainda mais lucratividade!

PROMOÇÃO ESTACIONAMENTO CORTESIA LOJISTA
Uma grande promoção para ampliar, engajar e incentivar 
a visitação de lojistas. 

VIP CALLS
Um seleto mailing de compradores será convidado por telefone, 
de forma ativa e personalizada, e informado sobre as novidades 
da feira, programação e serviços como estacionamento, 
traslado gratuito, credencial antecipada, entre outros benefícios.  

PROGRAMA COMPRADOR VIP
Cortesia de passagem aérea e hospedagem para lojistas estratégicos 
com real potencial de compra.

MARATONA DO REPRESENTANTE COMERCIAL
Os representantes de marcas expositoras que mais levarem, 
efetivamente, lojistas para a feira concorrerão a viagens e outros prêmios.

+ AÇÕES PARA AMPLIAR A VISITAÇÃO
+ RESULTADOS PARA SUA EMPRESA

PAINEL DO REPRESENTANTE
Debate com profissionais de vendas sobre o papel 
do Representante Comercial na era digital.

COMUNICAÇÃO
Divulgação estratégica com grande impacto no varejo.

• Marketing digital agressivo: redes sociais, campanhas de newsletters, 
campanhas digitais com mídia display em sites relevantes e Google Ads. 
SEO para potencializar os acessos.

• Campanha em revistas especializadas.

• Materiais gráficos e digitais: Ampla divulgação e cobertura 
da feira em busca de mais visitação.

• Assessoria de imprensa.
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Amplie a atuação da sua marca com as diversas ações de 
merchandising que a Escolar Office Brasil oferece para os expositores 
dentro da Feira e em todos os canais de comunicação.

FORTALEÇA SEU BRANDING
LIGUE E SAIBA MAIS

11 2226-3199



CONTEÚDO E EXPERIÊNCIA
+ POSSIBILIDADES E INOVAÇÕES

Mundo

PAPEL

Mundo

MOCHILA

Mundo

TECNOLOGIA

Mundo

ESCOLA

Mundo

CADERNO
Mundo

ORGANIZAÇÃO

Mundo

E-COMMERCE

Mundo

VISUAL
MERCHANDISING

Área temática e interativa 
que reúne seleção de 
produtos e tendências 

apresentados pelos 
expositores. Uma forma 

criativa do lojista 
visualizar os materiais 

e serviços 
em destaque.

ESPAÇO
MUNDO

Mundo

LICENCIAMENTO



PAPELARIA CONCEITO
Uma loja de verdade idealizada para encantar o visitante que
poderá aplicar as ideias de visual merchandising no seu ponto de 
venda. Também será palco de palestras exclusivas com especialistas 
em VM e Retail Design e de oficinas interativas de experimentação. 

ESCOLAR EXPERIENCE

Painel e-commerce 
Ciclo de palestras com conteúdo relevante sobre e-commerce, 
voltado à indústria e ao varejo, com o objetivo de introduzir 
novos conceitos de comércio eletrônico, ampliar o conhecimento 
e oferecer inovação.

Palestras rápidas e interativas
Debates sobre temas variados e qualificados.



DESTE MUNDO
FAÇA PARTE

Entre em contato!

11 2226-3106
escolar@francal.com.br

escolaroff icebrasil .com.br
Escolar Off ice Brasil

PatrocínioPromoção/Organização Apoio Montadora Oficial


