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AÇÕES DE
MERCHANDISING



Aumente avisibilidade
de sua empresa

As ações de merchandising são 
oportunidades para destacar produtos 
e serviços que aumente o seu retorno de investimento.

É a sua chance de impactar os investidores 
do setor e trabalhar sua marca em um ambiente 
propício para a realização de negócios.

Aproveite as condições especiais e garanta exposição 
privilegiada customizada de acordo com o perfil de sua empresa.



Otimize a participação da sua empresa 
na FuturePrint transformando o seu 
investimento em negócios.

• UpGrade da Vitrine Digital
• Banner Digital no Newsletter

R$ 3.100,00

1COMBO
combos

promocionais

3COMBO
• UpGrade da Vitrine Digital
• Logo nos Mapas – Localize
• Banner PinMap (2x2)

R$ 6.640,00

4COMBO
• UpGrade da Vitrine Digital
• Logo nos Mapas – Localize
•  Banner Digital Retângulo Ouro (3 cotas) 

5COMBO

• UpGrade da Vitrine Digital
• Banner digital - Retângulo Ouro  (5 cotas) 

no Web Site
• Logo nos Mapas – Localize

R$ 7.954,00

6COMBO

• Up Grade Vitrine Digital

• Logo nos mapas Localize

R$ 3.100,00

2COMBO

• UpGrade da Vitrine Digital
• Banner Digital no Newsletter
• Banner PinMap (2x2)

R$ 6.640,00 R$ 6.765,00



Merchandising

pavilhão



Disponibilizamos oportunidades 
que ultrapassam o limite  
do seu estande

Principais vantagens 

• Fortalecer sua marca para 
o público visitante; 

• Divulgar a sua localização no evento;

• Atrair mais clientes para o seu estande;

• Ações de merchandising no pavilhão 
aumentam o tráfego no estande em mais de 100%.

Merchandising

pavilhão

Nossa audiência

+40.000 
visitantes



Inclua a logomarca da sua empresa nos totens de 
credenciamento da feira.

É divulgação certa para milhares de visitantes que 
emitem sua credencial na entrada da feira.

Produção e instalação são de responsabilidade da promotora.

Inclua o anúncio 
da sua empresa no 
Mapa de Bolso, e 
incentive a ida do 
visitante ao seu 
estande promovendo 
produtos, 
lançamentos, 
serviços e  com a 
indicação  
da sua localização  
na feira. 

cotas
cotas

cota

a definir

10x13,5cm

60x40cm

2
4

1

FRENTE DE MAPA

EXCLUSIVO VERSO - VENDIDO

Mapa de bolso

R$6.240,00

R$4.160,00

R$16.952,00INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

Totem de credenciamento

/cota



Destaque sua marca 
nos corredores da feira 
indicando direção e 
atraindo mais visitantes 
para seu estande.

Os adesivos de chão  
são também uma 
excelente forma 
de divulgar a sua 
localização  
na feira.

Produção e instalação  
são de responsabilidade da 
promotora.

Promova seu 
estande, seus 
produtos e 
serviços com 
banners 
posicionados  
de forma 
estratégica em 
cima  do seu 
estande.

Produção e instalação são de 
responsabilidade da promotora.

Adesivo de chão Banner aéreo

cotas

cotas

1,5x1,5m

4x4m 2x2m

10

2

R$1.404,00

R$3.952,00 R$3.952,00

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO INVESTIMENTO

BANNER 4m2



Aplicação da logomarca 
da empresa nos 
banners de rua da 
feira, que servem 
de orientação 
para todos os 
visitantes.

Produção e instalação são de responsabilidade da promotora.
Produção e instalação são de 
responsabilidade da promotora.

Fortaleça a marca da sua empresa durante a feira e incentive 
visitantes a procurar por seu estande com diversas ações 
focadas na comunicação visual.

Banner de rua Logo nos mapas | Localize-se

cotas
logos

únicos
1x1m

15
R$2.080,00 R$2.080,00
INVESTIMENTO INVESTIMENTO10

Inclusão da logomarca 
da empresa em todas as 
plantas de localização, 
dentro dos pavilhões 
junto  à lista 
de expositores  
da feira, com 
destaque para  
a sua marca.



Divulgue sua empresa nos corredores da feira. Fortaleça a sua 
marca e incentive visitantes a procurarem por seu estande.

Impressão em duas faces exclusivas para expositor,  
os totens serão posicionados nos principais cruzamentos  
das ruas do evento.

Para personalizar e complementar sua campanha de 
divulgação, promova sua empresa com grande impacto 
na palma da mão dos visitantes do evento.

• Logotipo no totem do aplicativo
• Banner digital no aplicativo

Totem | Dupla face Aplicativo celular + 
Totem Patrocínio

Produção e instalação são de 
responsabilidade da promotora.

cotas cota
0,8x1,8m

10 1
R$3.224,00 R$8.320,00
INVESTIMENTO INVESTIMENTO

Referência para artes 
TOTEM 80x1,80cm

Arte final:
80x180cm

Margem de 
segurança:
5cm p/ laterais e 
superior e  
25cm para base

(Não aplicar 
informações fora 
do tracejado)

Área útil:
70x150cm

Referência para artes 
TOTEM 80x1,80cm

Arte final:
80x180cm

Margem de 
segurança:
5cm p/ laterais e 
superior e  
25cm para base

(Não aplicar 
informações fora 
do tracejado)

Área útil:
70x150cm

+



Divulgue sua marca no ponto de 
recarga de celular, área 

utilizada pelos visitantes 
para descanso.

Permissão para distribuição de materiais na entrada ou saída 
do evento.

=

Totem | recarga 
de celular

Distribuição de 
Materiais | Sampling

*Duas cotas 
de entrada e 
uma cota de 
saída.

Produção e instalação são de responsabilidade da promotora.

cotas

cotas promotoras 
cada

2

3 2

R$5.824,00 R$6.240,00INVESTIMENTO INVESTIMENTO/cota /cota

Materiais para 
distribuição 
e promotoras 
são de 
responsabilidade 
do expositor.



Fazem parte do pacote:

• Logomarca nas telas de fundo e nas 
telas de espera dos computadores da 
Sala de Imprensa; 

• 01 adesivo de parede na comunicação 
visual da Sala de Imprensa;

• Distribuição de brindes para os 
jornalistas, como sacolas, canetas, 
chaveiros, blocos e outros.

Invista no seu relacionamento com a mídia especializada 
e imprensa em geral.  Amplie seus canais de 
comunicação e veja a sua empresa se destacar entre 
os jornalistas Inclusão da logomarca da empresa em 
diversos pontos da Sala de Imprensa. 

Brindes produzidos e distribuídos pelo cliente.

Demais materiais são responsabilidade do promotor.

Sala de imprensa |  patrocínio

R$8.320,00INVESTIMENTO /cota
cotas

2



Aumente a sua comunicação com 
os principais compradores do setor, 
divulgando sua empresa no lounge 
Clube Vip da feira, área frequentada 
pelos mais importantes compradores 
do mercado.

Inclusão da logomarca da empresa em 
diversos pontos do lounge Clube Vip.

Fazem parte do pacote:

• Distribuição de materiais 
promocionais dentro da sala;

• Possibilidade de utilizar a sala para 
reuniões pré-agendadas.

Clube VIP | patrocínio

Brindes produzidos e distribuídos pelo cliente.

Demais materiais são responsabilidade do promotor.

R$9.360,00INVESTIMENTO /cota
cotas

2



Comunicação de sua empresa na parte interna das 
vans que farão o serviço de traslado da estação 
Portuguesa-Tietê do metrô durante o período de 
realização da feira.

Produção e instalação 
são de responsabilidade 

da promotora.

Possibilidade de distribuição 
de material dentro da van.

Material produzido 
e entregue no 
pavilhão pelo cliente.

500
unidades

mínimo

O material impresso da sua empresa será entregue para 
os visitantes nos balcões de informações do evento, 
aumentando ainda mais a sua visibilidade.

Traslado Distribuição de 
material

R$5.200,00 R$2.080,00INVESTIMENTO INVESTIMENTO/cota /cota

cotas

2



Entregue junto com a credencial na entrada do evento 
aos visitantes, o cordão apresenta impressão do nome 
da sua empresa em toda extensão.

Cordão da credencial | 
Visitantes

VENDIDO

Observação: A arte a ser aplicada deve ser enviada para aprovação conforme 
determinado pela promotora. A produção do cordão é de responsabilidade da 
empresa expositora.

Patrocínio das lixeiras espalhadas nos 
corredores da feira.

Lixeiras

Produção por conta do expositor e arte final com aprovação da promotora.

Instalação responsabilidade da promotora

R$7.664,80INVESTIMENTO /cota

cotas

3

cota

1

a definir

R$10.400,00INVESTIMENTO /cota 
única

quantidade
20.000



Produzimos conteúdo que influencia 
a decisão de compra para uma 
audiência extremamente qualificada.

branded

content



Como

Apostar em conteúdo 
qualificado para ajudar na 
decisão de compra é uma 
maneira de engajar seu público-
alvo e ampliar sua rede de 
clientes e potenciais clientes por 
meio de informação relevante e 
valiosa, atraindo, envolvendo e 
gerando valor para as pessoas 
de modo a criar uma percepção 
positiva da sua marca e assim 
potencializar vendas.

Com mais de 30 anos de 
experiência no segmento de 
feiras de negócios conhecemos 
bem nossa audiência e nos 
especializamos em produzir 
conteúdo para atender as 
necessidades de nossos 
visitantes que buscam soluções 
para seus negócios. Durante 
365 dias do ano, fazemos a 
ponte entre sua empresa e seus 
clientes no segmento B2B.

Monitoramos o perfil e as 
necessidades de nosso público 
para mantê-los informados sobre 
as tendências e inovações e, 
também, sobre as novidades que 
ditam o futuro do mercado. Seja 
no meio digital ou em nossas 
feiras de negócios, criatividade é o 
combustível de projetos especiais 
que aproximam compradores e 
vendedores por meio de conteúdo 
técnico, exclusivo e relevante.

Conteúdo 
qualificado

Audiência 
segmentada

Suporte à 
decisão de compra

funciona



Produzimos conteúdo técnico, exclusivo e 
relevante para ajudar na decisão de compra

Audiência segmentada e 
qualificada nos melhores brandings 
B2B de feiras de negócios. Da 
indústria ao agronegócio, anuncie 
com a gente para expor sua marca 
aos melhores clientes.

E-books, whitepapers e 
infográficos. Conteúdo 
relacionado a sua marca que fala 
sobre seu mercado de forma 
indireta ajudando a resolver uma 
necessidade do cliente.

De canais de conteúdo exclusivos 
a projetos de transmissão ao 
vivo. Traga sua necessidade, nós 
colocamos nossa criatividade 
no papel e desenvolvemos uma 
proposta customizada para você.

O que fazemos
Mídia 
Display

Produção 
de Conteúdo

Projetos 
Especiais



Alterar o texto: A feira que apresenta 
novidades tecnológicas, tendências e 
geração de conhecimento nos setores 
de serigrafia, sign e têxtil.

Número de seguidores nas  
redes sociais:   64.595
Número de visitantes na feira:  +40.000

Visitantes únicos:   138.755*
Page Views:   713.126*
*Período de julho/2018 a julho/2019



A Vitrine Digital possibilita a otimização da divulgação 
das empresas expositoras e seus produtos.
Essa ferramenta permite que visitantes e expositores 
possam trocar informações antes do evento.

Vitrine digital
Mídia Display

INVESTIMENTO R$ 350,00 R$ 1.350,00

VITRINE DIGITAL 2019 ATIVAÇÃO
OBRIGATÓRIA UPGRADE

Nome da empresa

Logotipo da empresa

Descritivo da empresa

Localização do estande

Link para o site da empresa

Telefone de contato

E-mail de contato

Endereço da empresa

Cadastro de categorias de produtos

Marcas representadas

Link para Mídias Sociais

Cadastro de produtos/lançamentos com descritivo e foto

Link para vídeos

Cadastro de notícias 

Área de contato (inbox)



Logo na página 
de credenciamento

Mídia display

Logo no rodapé da página de 
credenciamento no site do evento.

É necessário enviar um link de destino.

cotas

3
200x86px

R$2.080,00INVESTIMENTO



newsletter | 
banner digital

Mídia display

Para quem quer promover 
ações de grande impacto, 
o banner digital é ideal pois 
tem destaque na newsletter 
da feira com informações 
e notícias do setor para os 
visitantes.

É necessário enviar 
um link de destino.

A data do disparo 
será definida pela 
promotora de acordo 
com o cronograma 
 do evento.

cota por
disparo

1
600x140pxR$2.080,00INVESTIMENTO



É necessário enviar um link de destino.

Período de veiculação: após assinatura 
do contrato até a data da feira.

É necessário enviar um link de destino.

Período de veiculação: após assinatura do 
contrato até a data da feira.

O superleadebord é o formato com o maior destaque no site da 
feira. Posicionado na parte superior de todas as páginas do site, 

Localizado no canto direito da 
home page do site, o Halfpage 
é uma ação altamente eficiente 
para sua marca e seus produtos.

A cada atualização de página, 1 
banner da cota será exibido.

Banner digital | superleaderboard Banner digital | halfpage

R$3.640,00R$5.408,00 INVESTIMENTOINVESTIMENTO

cotas cotas

5 3
970x90px 300x600px

acima de todo o conteúdo de 
divulgação do evento, é o formato 
ideal para promover seus maiores 
lançamentos e estratégias de 
divulgação na feira.

A cada atualização de página, 1 
banner da cota será exibido.

Mídia display



Localizado no canto direito superior da home page do 
site, o Retângulo Ouro é ótima opção para destacar 
sua marca e produtos para os visitantes da feira. 

A cada atualização de 
página, 1 banner da cota 
será exibido.

Localizados na área central da home 
page do site, os Retângulos Prata I e 
II são excelentes para personalizar 
e completar sua campanha de 
divulgação para os visitantes da feira.

É necessário enviar um link de destino.

Período de veiculação: após assinatura 
do contrato até a data da feira.

A cada atualização de página, 1 
banner da cota será exibido.

R$3.016,00

R$3.016,00
R$3.317,00

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO
PRATA I

PRATA II

INVESTIMENTO

cotas

cotas
cada

3
3

300x250px

300x250px

Banner digital | retângulo ouro Banner digital | 
retângulo prata I e II

Mídia display



Produção  e veiculação de 1 Publieditorial* 
totalmente alinhado às diretrizes da marca

2 Mídias display na página interna 
do Publieditorial

Mídia na home do canal direcionado 
para a matéria.

A proposta é utilizar a força de um conteúdo 
relevante somado à nossa audiência para 
divulgar a sua marca aos nossos usuários.

+
+

HALF 
PAGE

RETÂNGULO 
MÉDIO

Período de veiculação: 30 dias*Matéria paga/patrocinada pelo cliente

R$5.500,00INVESTIMENTO

pacote 1 | publieditorial
canal de conteúdo



pacote 2 | 100% de mídia da marca
canal de conteúdo

Dentro do canal, todas as  
posições de publicidade da home:

Half Page

Superleaderboard

Billboard

Retângulo Médio

Wide Banner Mobile

Direcionamento para seu site divulgando e 
ampliando a visibilidade da marca.

+
+
+
+

HALF 
PAGE

BILLBOARD

SUPERLEADERBOARD

5 cotas - rotativoR$15.000,00
INVESTIMENTO

/cota única



e-book | Patrocínio
produção de conteúdo

O que é? 
Material educativo que traz amplas discussões sobre determinados 
assuntos. Divide-se em três capítulos e usa recursos visuais para dar um 
panorama sobre o mercado. 
Um e-book é perfeito para:
Empresas que querem expor conhecimento sobre seu setor ou área de 
atuação.
Quem quer ler um e-book? 
Pessoas que buscam conhecimento sobre temas abrangentes de seus 
respectivos mercados.
Que benefícios um e-book traz?
Associa sua marca a conteúdo técnico exclusivo e relevante para ajudar 
na decisão de compra. Além disso, gera uma entrega de até 50 leads 
qualificados para empresas interessadas em um setor ou nicho de mercado 
que buscam conhecimento amplo sobre determinado tema.

Como funciona?
Conteúdo do material é escolhido de acordo com o segmento do 
patrocinador com base no interesse de nossa audiência. 

Filtros de qualificação por cargo, porte, e segmento da empresa, de 
acordo com nossa base de dados. R$14.000,00

R$11.000,00
INVESTIMENTO

INVESTIMENTO
STANDART

ON DEMAND

• Logo na landing page para download do material; 
• Logo na página de agradecimento;
• Logo em 1 página interna do material patrocinado;
• Geração de até 50 leads qualificados.



whitepaper | Patrocínio
produção de conteúdo

O que é? 
Material que aborda um só tema de maneira técnica, através de
pesquisa ou resultados. 
Um whitepaper é perfeito para:
Empresas que querem expor conhecimento técnico sobre determinado 
assunto.
Quem quer ler um whitepaper? 
Pessoas interessadas em conteúdos direcionados e técnicos. 
Que benefícios um whitepaper traz?
Associa sua marca a conteúdo técnico exclusivo e relevante para ajudar 
na decisão de compra. Além disso, gera uma entrega de até 50 leads 
qualificados para pessoas com interesses específicos em conhecimentos 
técnicos sobre determinada área ou segmento.

Como funciona?
Conteúdo do material é escolhido de acordo com o segmento do patrocinador 
com base no interesse de nossa audiência. 

Filtros de qualificação por cargo, porte, e segmento da empresa, de acordo 
com nossa base de dados. R$14.000,00

R$11.000,00
INVESTIMENTO

INVESTIMENTO
STANDART

ON DEMAND

• Logo na landing page para download do material; 
• Logo na página de agradecimento;
• Logo em 1 página interna do material patrocinado;
• Geração de até 50 leads qualificados.



infográfico | Patrocínio
produção de conteúdo

O que é? 
Material que apresenta conteúdos complexos por facilitações visuais que 
permitem um melhor entendimento do mesmo.
Um infográfico é perfeito para:
Quem quer apresentar processos, resultados de pesquisas e 
desencadeamento de ideais em um formato passo a passo ou comparativo de 
sistemas ou processos produtivos.
Quem quer ler um infográfico? 
Quem busca conteúdo para ser consumido de maneira rápida e fácil de ser 
compreendida, soluções visuais ajudam a compreender informações densas. 
Que benefícios um infográfico traz?
Associe sua marca a conteúdo técnico exclusivo e relevante para ajudar na 
decisão de compra. Além disso, gera uma entrega de até 50 leads qualificados 
para pessoas com interesses em processos produtivos ou novos produtos a 
partir de comparativos, fáceis de compreender via elementos visuais.

Como funciona?
Conteúdo do material é escolhido de acordo com o segmento do 
patrocinador com base no interesse de nossa audiência. 

Filtros de qualificação por cargo, porte, e segmento da empresa, de acordo 
com nossa base de dados. R$14.000,00

R$11.000,00
INVESTIMENTO

INVESTIMENTO
STANDART

ON DEMAND

• Logo na landing page para download do material. 
• Logo na página de agradecimento.
• Logo em 1 página interna do material patrocinado.
• Geração de até 50 leads qualificados.



De canais de conteúdo exclusivos a projetos de transmissão ao vivo.

Traga sua necessidade. Nós colocamos nossa criatividade no papel 
e desenvolvemos uma proposta customizada para você.

projetos

especiais



 MÊS FORMATO PAUTA

Agosto
E-book Máquinas híbridas são uma tendência 

Entenda o que você pode ganhar com isso
Infográfico Passos para fazer da sua comunicação digital um sucesso

Setembro
E-book Impressão direta para diferentes substratos
Infográfico Lonas para comunicação visual: tipos, indicações de uso e padrões

Outubro
E-book Como ganhar escala no seu negócio?
Infográfico Soluções em etiquetas de roupa

Novembro
E-book Recomendações de substratos para comunicação em ambientes 

internos e externos
Infográfico Design têxtil: estratégicas de desenvolvimento de estampas

Dezembro E-book Raio-x do mercado de brindes para entrantes

Para conteúdo on demand contate nossa equipe comercial

Confira a programação de pautas para 2019
Pautas standart



forum future têxtil | Patrocínio

OURO - 6 COTAS
CONTRAPARTIDAS

PRATA - 6 COTAS
CONTRAPARTIDAS

ANTES DA 
FEIRA

Vitrine Digital - otimiza a divulgação da marca e seus produtos. Permite que os visitantes e expositores 
possam trocar informações antes da feira e também agendar reuniões durante o período do evento UpGrade UpGrade

Divulgação de conteúdo, através de matérias, entrevistas e posts das empresas patrocinadoras em 
todos os nossos meios de comunicação (Canal Digital, website e redes sociais) Sim Sim

Email Marketing / Newsletter - banner digital 1 Disparo Não

Post Patrocinado no Facebook 2 Posts 1 Post

Divulgação do logotipo dos patrocinadores e apoiadores no WEBSITE da feira, exclusivamente na 
pagina de divulgação do Fórum Future Têxtil Sim Sim

Vitrine Digital - otimiza a divulgação da marca e seus produtos. Permite que os visitantes e expositores 
possas trocar informações antes da feira e tambem agendar reunioes durante o período do evento Sim Sim

DURANTE 
A FEIRA

Inserção da logomarca das empresas patrocinadoraa e apoiadoras no banner aéreo localizado acima 
da área do Fórum Future Têxtil G P

Autorização para distribuição de materiais para o público participante (produção do patrocinador) Sim Sim

PÓS-FEIRA
Entrega do mailing dos visitantes da feira que estiveram no Fórum Future Têxtil Sim Não

Participação nas matérias de cobertura da feira feitas exclusivamente pelo Canal de Conteúdo Sim Sim

INVESTIMENTO R$ 10.000,00 R$ 5.000,00



OURO - 6 COTAS
CONTRAPARTIDAS

PRATA - 6 COTAS
CONTRAPARTIDAS

ANTES DA 
FEIRA

Divulgação de conteúdo, através de matérias, entrevistas e posts das empresas patrocinadoras em todos os 
nossos meios de comunicação (Canal de conteúdo, website e redes sociais) Sim Sim

Divulgação do logotipo dos patrocinadores e apoiadores no WEBSITE da feira, exclusivamente na pagina de 
divulgação e Programação do Fórum FuturePrint Sim Sim

Post Patrocinado no Facebook 2 Posts 1 Post

Logo na página do credenciamento de visitantes do site (página que contem o maior trafego de visitantes) Sim Não

Vitrine Digital - otimiza a divulgação da marca e seus produtos. Permite que os visitantes e expositores possas 
trocar informações antes da feira e tambem agendar reunioes durante o período do evento UpGrade UpGrade

DURANTE 
A FEIRA

Inserção da logomarca das empresas patrocinadoraa e apoiadoras no banner aéreo localizado acima da área 
do Fórum, no totem de programação e na identidade visual G P

Autorização para distribuição de materiais para o público participante (produção do patrocinador) Sim Sim

Indicação de um palestrante/palestra (tema e horário devem ser definidos junto a gerente de conteúdo do 
Fórum) Palestrante indicado recebe voucher de estacionamento para o dia que a palestra for ministrada Sim Não

Indicação de um participante para um dos Paines de Debate do Fórum FuturePrint Sim Sim

PÓS-FEIRA
Entrega do mailing dos visitantes da feira participantes do Fórum FuturePrint Sim Não

Participação nas matérias de cobertura da feira, feitas exclusivamente pelo canal de conteúdo da Informa e 
pela Assessoria de Imprensa. Sim Sim

INVESTIMENTO R$ 18.000,00 R$ 9.000,00

Fórum FuturePrint | Patrocínio
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