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AQUI OS NEGÓCIOS GIRAM

Toda cadeia da indústria se
encontra para ir mais longe
Evento que representa a força do setor
integrando toda a cadeia pneumática:
desde a matéria-prima até o destino final.
Lançamentos, soluções inovadoras
e avanços tecnológicos são exibidos. Além
da oportunidade de estreitar relacionamentos,
promover a capacitação profissional e a
premiação de marcas que são destaque.

AMPLA E GLOBALIZADA
Expectativa para 2021
EXPOSITORES

ÁREA DE
EXPOSIÇÃO

551 CIDADES

fora da capital
de São Paulo

VISITANTES

COMPRADORES

continentes
EUROPA
ÁSIA
ÁFRICA
e AMÉRICAS

Dados da edição 2018

PATROCÍNIO

DIAMANTE

PATROCÍNIO DIAMANTE
• Banner na home do site oficial do evento;
• Aplicação de logo nos anúncios de revistas
especializadas (trade);
• Aplicação do logo na home do site;
• 3 inserções na mídia digital:
- 1 stories 15 dias antes do evento;
- 1 post no feed fanpage até 10 dias antes do evento;
- 1 post no feed Linkedin até 10 dias antes do evento;
• 4 banners aéreos (arte enviada pelo patrocinador);
• 1 painel na entrada da feira (arte enviada pelo patrocinador);
• Inserção de anúncio digital randômico nos totens
digitais espalhados pelos 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 da logo na planta de localização do evento
na entrada da feira;
• Cordão do crachá do visitante (2 cores) – produção Francal,
4.300 cordões (arte fornecida pelo patrocinador);
• 2 horários de 30 minutos cada na Arena de Eventos;
• Vídeo institucional de até 1 min. antes das palestras na Arena
Conhecimento (material fornecido pelo patrocinador);
• Distribuição de material do patrocinador durante as
palestras na Arena de Eventos;
• Anúncio no Guia do Visitante (5.000);
• 8 convites para almoço de abertura com as entidades
apoiadoras e mídia especializada no primeiro dia do evento.
1 cota especial.

PATROCÍNIO

OURO

PATROCÍNIO OURO
• Banner na home do site oficial do evento;
• Aplicação de logo nos anúncios de revistas especializadas;
• 3 inserções na mídia digital:
- 1 stories 15 dias antes do evento;
- 1 post no feed fanpage até 10 dias antes do evento;
- 1 post no feed Linkedin até 10 dias antes do evento;
• 2 banners aéreos (arte enviada pelo patrocinador);
• Inserção de anúncio digital randômico nos totens digitais espalhados
pelos 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 da logo na planta de localização do evento na entrada da feira;
• 1 horário de 30 minutos na Arena de Eventos;
• Vídeo institucional de até 1 minuto antes das palestras na Arena de Eventos
(material fornecido pelo patrocinador);
• 4 Convites para almoço de abertura com as entidades apoiadoras
e mídia especializada no primeiro dia do evento.
1 cota especial.

PATROCÍNIO CONTEÚDO

ARENA DE EVENTOS

PATROCÍNIO CONTEÚDO ARENA DE EVENTOS
•
•
•
•

Vídeo de até 1 min. antes das palestras;
Inclusão do logo na planta de localização do evento;
Distribuição de material do patrocinador durante as palestras da arena;
Inserção de anúncio digital randômico nos totens digitais espalhados
pelos corredores da feira.

1 cota especial.
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MERCHANDISING

BANNER

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

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

Adesivo de chão.

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

Anúncio no guia do visitante.

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

PATROCÍNIO
CONTEÚDO
ARENA

Lona impressa frente e verso.

Painel na entrada do evento.

Ativação de marca no espaço destinado a palestras.
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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.

Imagem em modo randômico.

Exposição de estrutura inflável dentro do pavilhão.

Arte nas placas de entrada.

MÍDIAS
SOCIAIS
STORIES E FEED

Publicação no instagram feed e stories
oficial da Feira. Verifique as condições.
14ª Feira Internacional da Indústria de Pneus

FORTALEÇA SUA MARCA
Conheça as ações de merchandising para ampliar
sua exposição durante do evento:
paulo.rocha@francal.com.br | (11) 2226.3100 – ramal 3132

GARANTA SEU ESTANDE
jessica.maraviglia@francal.com.br
(11) 2226.3100 – ramal 3132 ou CLIQUE AQUI

pneushow.com.br
Feira Pneushow

REALIZAÇÃO

COLABORAÇÃO

APOIO

14ª Feira Internacional da Indústria de Pneus

22a24 2022
JUNHO

pneushow.com.br
Feira Pneushow

13h
às
20h
EXPO CENTER NORTE
SÃO PAULO - SP

REALIZAÇÃO

