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Imagem meramente ilustrativa



PATROCÍNIO ANPOP LAB

DESCRIÇÃO:
• Espaço para oficinas e palestras de PO.
• Expositores fornecem produtos para serem 
utilizados pelas POs nas apresentações.

CONTRAPARTIDAS:
• Banner digital na home do site oficial do 
evento.

• 2 adesivos de piso de 1,40m x 1,40m 
aplicados no chão do pavilhão.

• Logo no site na programação do espaço.
• Material do patrocinador para ser usado 
nas oficinas;

• Logotipo na planta do evento;

• 3 inserções nas mídias digitais, sendo:
    • 1 stories 15 dias antes do evento;   
    • 1 post no feed fanpage até 10 dias antes do     
     evento; 

    • 1 post no feed instagram até 10 dias antes do  
     evento.



PATROCÍNIO
DIAMANTE



PATROCÍNIO DIAMANTE

DESCRIÇÃO:
• Logo na home do site;
• Aplicação do logo nos anúncios de revistas 
especializadas (trade);

• Inserção nas mídias sociais;
     • 1 Stories 15 dias antes do evento;
     • 1 post no feed fanpage até 10 dias antes do      
      evento;

     • 1 post feed instagram até 10 dias antes do     
     evento.

• 1 disparo de e-mail marketing para base 
segmentada. (Arte enviada pelo patrocinador);

• Banner na home do site do evento;
• 4 banners aéreos exclusivos (2,00mx 3,00m): 
Arte enviada pelo patrocinador;

• Inserções de anúncio digital randômico nos 
totens digitais nos corredores da feira 
(arte fornecida pelo patrocinador);

• Inserção de anuncio digital randômico 
em 2 tvs no hall de entrada da feira 
(arte fornecida pelo patrocinador);

• Inclusão do logo na planta de localização 
do evento na entrada da feira;

• Distribuição de material do patrocinador 
durante as palestras no Talks;

• Vídeo de até 1 minuto antes das palestras no    
Talks (material fornecido pelo patrocinador);

• Anúncio no Guia do Visitante;



PATROCÍNIO
OURO



PATROCÍNIO OURO

DESCRIÇÃO:
• Logo na home do site;
• Aplicação de logo nos anúncios na mídia 
especializada;

• Banner digital na home do site oficial do evento;
• Inserção nas mídias sociais;
     • 1 Stories 15 dias antes do evento;
     • 1 post no feed fanpage até 10 dias antes do      
      evento;

     • 1 post feed instagram até 10 dias antes do     
     evento.

• 1 Banner aéreo exclusivo 2mx3m 
(frente e verso, arte enviada pelo patrocinador);

• Inserção de anuncio digital randômico nos 
totens digitais dos corredores do pavilhão 
(arte fornecida pelo patrocinador);

• Inclusão do logo na planta de localização 
do evento na entrada da feira;

• 1 período 30 minutos no Talks;

Serão 3 cotas por evento.



PUBLICIDADE



News com arte exclusiva fornecida pelo cliente. 
Enviada para o mailing da feira.

Logo aplicado no local exato do estande
para áreas acima de 40m².

Anúncio no guia do visitante. Adesivo de chão.

Lona impressa frente e verso. Imagem em modo randômico.

Arte inserida na home do site
 com link para site da empresa.



Logo aplicado no local exato do estande
para áreas acima de 40m².

Distribuição de folder ou brinde
em local pré-determinado.

Ambientação de área aberta dentro do pavilhão.

Exposição de estrutura inflável dentro do pavilhão. Logo aplicado na comunicação visual do
Bus e totem de embarque e desembarque.

Cordão do crachá de visitante impresso
com a marca do cliente.

Ativação de marca no espaço destinado a palestras. Arte nas placas das cancelas.
Publicação no instagram feed e stories oficial da Feira.

Verifique as condições.

MÍDIAS
SOCIAIS

Stories e Feed
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