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FREE SHOP E BRAZIL PROMOTION                                                        
Ideias personalizadas o ano todo para você.
Carregamos a inovação em nosso DNA e nos orgulhamos em fazer parte da história do live marketing no Brasil. Há mais 

de 30 anos somos apaixonados por criar soluções inspiradoras e motivar o desenvolvimento do mercado promocional.

Através do Guia e Portais Free Shop e das Feiras Brazil Promotion, nos relacionamos com mais de 180 mil profissionais 

das áreas de marketing, trade marketing, compras, comunicação, recursos humanos, eventos, promoção, propaganda e 

varejo, das principais empresas e agências nacionais.

Ser a conexão entre os fornecedores de produtos e serviços promocionais e seus potenciais compradores, auxiliando com 

criatividade nas decisões do dia a dia, é o que nos move e nos estimula a buscar a reinvenção constante, para ser seu 

aliado em todos os momentos.

+



FREE SHOP DIGITAL
O portal Free Shop é a ferramenta de busca 

mais eficiente e de maior credibilidade do 

mercado promocional, utilizado por

grandes compradores corporativos do país 

em suas pesquisas e orçamentos de brindes, 

serviços para eventos e de soluções para 

ações de merchandising no PDV.

www.freeshop.com.br/brindes

www.freeshop.com.br/pdv

www.freeshop.com.br/eventos

www.brindesdemais.com.br

FREE SHOP FISITAL
Mais do que um guia, uma plataforma 

de divulgação, envolvendo o impresso, 

o digital e o mobile, além de diversas 

ações de marketing. Possibilita retorno 

potencializado aos fornecedores do 

setor promocional.

www.freeshop.com.br/sopramim

FEIRAS BRAZIL PROMOTION
Os principais fornecedores e os maiores 

compradores do setor promocional brasileiro se 

encontram na Brazil Promotion Nacional e suas 

edições regionais, para estreitar relacionamento 

e realizar negócios.

www.brazilpromotion.com.br

www.brazilpromotion.com.br/day
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              SOLUÇÕES CRIATIVAS PARA
MAXIMIZAR SEU RETORNO



A partir de 2017, o guia Free Shop integrará uma plataforma de negócios digital que propiciará uma 
experiência mais completa aos seus usuários e ainda mais retorno aos seus anunciantes.

VEJA COMO FUNCIONARÁ:

› A consulta do impresso será muito mais dinâmica e interativa, permitindo acesso e compartilhamento 
de dados externos ao anúncio e orçamentos online.

› Integração do offline, online e mobile.

› Paralelamente a consulta do impresso, o usuário terá acesso a informações adicionais do produto ou do 
anunciante no hotsite www.freeshop.com.br/sopramim ou por meio de um aplicativo para celular.

› Busca por produto ou por anunciante, para obtenção de dados complementares ao anúncio impresso.

› O anunciante poderá divulgar produtos adicionais, com links digitais para seu site, vídeo, portfólio, 
facebook, etc. Poderá também alterar e atualizar seus dados durante a campanha.

› Neste novo formato, além da divulgação no guia impresso, distribuído para as 31 mil maiores empresas 
e agências do país, o anunciante contará também com ações semanais de divulgação, durante o ano 
todo, para o mailing total do Free Shop/Brazil Promotion: cerca de 200 mil compradores e contratantes 
potenciais de seus produtos e serviços.

› Retorno do guia passará a ser mensurável.

O GUIA FREE SHOP AGORA É FISITAL

NO
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Baixe o app midiacode e 
capture este conteúdo digital 
no seu celular.

Muito mais que um 
guia: uma plataforma
de negócios impressa,

online e mobile

2ª Edição

Veja como funciona a plataforma Fisital:

›  Informações como faixa de preço, dimensões, quantidade mínima, prazo de entrega 
e promoções dos anunciantes podem ser acessadas pelo usuário, bastando que ele 
fotografe com seu celular o item ou fornecedor de interesse. Além disso, ele pode 
concluir a operação enviando um pedido de orçamento pelo próprio celular. A mesma 
plataforma também pode ser acessada pelo site www.freeshop.com.br/sopramim, por 
meio de uma busca por código de produto ou de anunciante.

›  Dados complementares ao anúncio, orçamentos online e compartilhamentos são 
alguns dos recursos que podem ser acessados por smartphone, tablet ou computador.

›  As informações linkadas ao anúncio podem ser alteradas pelo fornecedor 
diariamente, acompanhando os movimentos do mercado, promoções,                       
benefícios e etc.

›  O anunciante conta também com ações semanais de divulgação, durante                                  
o ano todo, para mais de 180 mil compradores e contratantes potenciais                                  
de produtos e serviços promocionais.

Baixe o app Midiacode e assista 
ao vídeo explicativo.

GUIA FREE SHOP | Fisital
O guia Free Shop integra uma plataforma de negócios que propicia uma experiência completa 
aos seus usuários, com diversas interfaces digitais integradas ao impresso. Tudo para atingir o 
comprador no momento exato de sua necessidade.

›  Guia impresso

›  Plataforma digital “Só Pra Mim”

›  Recurso mobile

›  Newsletters periódicas



Modelos de página VIP

“SÓ PRA MIM” NO IMPRESSO

› 6 produtos por página de 
diferentes anunciantes

› Foto do produto, nome, descrição e 
código único

› Nome da empresa, telefone,  
e-mail e site

› Código com link mobile

NO HOTSITE E  APLICATIVO

› Faixa de preço, quantidade mínima, prazo de entrega, 
dimensões e cores disponíveis

› Link livre de escolha do anunciante (link específico vinculado 
ao produto, vídeo, portfólio, etc)

› Possibilidade de orçamento online

› Bônus de mais 4 produtos, ampliando as                                        
possibilidades de consulta e vendas

› Compartilhamento via whatsApp, facebook e e-mail

SÓ PRA MIM
Trata-se de um caderno especial, inserido na abertura do Guia Free Shop impresso, linkado ao hotsite www.
freeshop.com.br/sopramim e ao app mobile. Cada produto desta seção recebe códigos individuais, permitindo 
ao usuário o acesso ao hotsite e/ou ao aplicativo, com informações adicionais do produto como faixa de preço, 
quantidade mínima, prazo de entrega, entre outras. 

ANÚNCIO IMPRESSO  + 24 PROMOÇÕES DIGITAIS 

A cada página de anúncio no guia impresso, o anunciante ganha a divulgação adicional de duas 
promoções mensais o ano todo no hotsite www.freeshop.com.br/sopramim.  24 promoções no total.

O anunciante pode também optar por ter um código vinculado ao seu anúncio, para que o usuário 
acesse facilmente estas promoções no hotsite e também no aplicativo mobile.

Os acessos resultam em orçamentos online, cliques, compartilhamentos e estatísticas  (dos acessos via 
hotsite e via celular).

Modelo da seção SÓ PRA MIM:                 
divulgação a partir de 1 produto.
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P2K Brindes
R. Victoria Simionato, 679
03808-170 São Paulo-SP
Tel.: (11) 2728.1121 / 2207.4272
vendas@p2kbrindes.com.br
www.p2kbrindes.com.br

Baixe o app Midiacode e fotografe 
esse código com seu celular ou 
digite SOPRA-P2K97 no site 
freeshop.com.br/sopramim para 
conferir as promoções do mês 
dessa empresa.

FSFisital 97

O guia impresso continua sendo distribuído para 31 mil 

grandes buyers, gerando as habituais consultas via telefone, 

site e e-mail.

As promoções do hotsite www.freeshop.com.br/sopramim 
são divulgadas semanalmente em newsletters disparadas 

para a base geral do Free Shop, composta por mais de 180 mil 

compradores do setor promocional.

HOTSITE E APP SÃO AMPLAMENTE DIVULGADOS

8 9

Queen’s Brindes e Presentes
(11) 2642-0626 / 2641-0565 / 2642-7011
queensbrindes@uol.com.br
www.queensbrindes.com.br
Veja mais produtos nas páginas 114 e 115

Club Brindes
(11) 4323-6394
vendas@clubbrindes.com.br
www.clubbrindes.com.br
Veja anúncio nas páginas 76 a 79

GUARDA-CHUVA COLONIAL
CABO DE MADEIRA
SOPRA-G45 

Galeria de Ideias
(11) 2639-6556
www.galeriadeideiasonline.com.br
orcamento@galeriadeideiasonline.com.br
Veja mais produtos na página 121

Galão Plástico dobrável
SOPRA-P012 Ac
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CN PROMO
(11) 5525-0790
vendas@cnpromo.com.br
www.cnpromo.com.br

Balde para Gelo comporta
1 garrafa e 6 latas
SOPRA-CN06

relógio redondo
SOPRA-R05

Raizler
Vendas: 4007-2771
SAC: (51) 3489-9000 / 0800 701 2629
raizler@raizler.com.br
www.raizler.com.br
Veja mais produtos nas páginas 92 e 93

 Porta-copos Magnético
 SOPRA-RZP252_1

Comedouro e bebedouro portáteis
SOPRA-GR01

Griffipett
(11) 4116-9949
contato@griffi pett.com.br 
www.griffi pett.com.br

Club Brindes
(11) 4323-6394

vendas@clubbrindes.com.br
www.clubbrindes.com.br

Veja mais produtos nas páginas 76 a 79
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GUARDA-SOL 
SOPRA-P003

Mãos e Arte
(19) 3893-3403

vendas@maosearte.com.br
www.maosearte.com.br

Caneca Spoon
SOPRA-M01

Magia Brindes Promocionais
(11) 4138-7108 / 99131-4938
magiabrindes@magiabrindes.net
www.magiabrindes.net
Veja mais produtos na página 125

saco mochila
SOPRA-MB01

Magia Brindes Promocionais

Servgela_VIP.indd   70 08/07/2017   13:27:43

R. João Duarte, 75
02758-080 São Paulo-SP
Tel.: (11) 3933.2530
www.servgela.com.br
vendas@servgela.com.br

Baixe o app Midiacode e fotografe 
esse código com seu celular ou 
digite SOPRA-SERVG71 no site 
freeshop.com.br/sopramim para 
conferir as promoções do mês 
dessa empresa.

FSFisital 71

Servgela_VIP.indd   71 14/07/2017   10:32:06

Integração do 
off-line, online e 

mobile.

Os produtos inseridos nesta seção 
são divulgados o ano todo em 
newsletters semanais para a base 
geral do Free Shop, composta por 
mais de 180 mil compradores do 
setor promocional.



NOVO SERVIÇO: POSTAGEM PARA                              
O MAILING DO GUIA FREE SHOP

› O mailing pode ser segmentado por ramo de atividade, cidade, UF                                                        
e número de funcionários.

› Valor especial para anunciantes do Guia Free Shop.

Regras de utilização:

› A postagem deverá ser realizada através de uma empresa de logística                                           
credenciada pelo Free Shop.

› São de responsabilidade do cliente: fornecimento do material e envelope, custos com 
manuseio e postagem. 

Tiragem e distribuição

Tiragem: 31.000 exemplares.

Distribuição Garantida (Auditada):

29.000 exemplares.

Reparte Promocional:

2.000 exemplares.

Info Importante

Distribuição geográfica do mailing:
Sudeste: 70,25%  
Centro Oeste: 3,48%
Norte: 1,38%
Sul: 18,83% 
Nordeste: 6,05%
Formato: 20,8 x 27,7cm. 
Lançamento: Julho.

•

•
•

Segmentação por atividade das 
empresas

Administração Pública: 2,16%

Agropecuário e Serviços Relacionados: 1,11%

Comércio Atacadista: 4,86%

Construção: 3,42%

Mineração: 0,82%

Finanças, Seguradoras e Imobiliárias: 3,78%

Indústria: 38,77%

Mineração: 0,71%

Serviços: 29,1%

Transporte, Comunicação, Eletricidade, Gás e Saneamento: 7,81%

Comércio Varejista: 7,45%

Composição do Mailing

Grande Porte: 69%

Médio Porte: 16%

Pequeno Porte: 15%

MAILING DO GUIA IMPRESSO



4. Em relação ao ano anterior, quanto aos investimentos em todas as ferramentas do Marketing 
Promocional, você pretende:

5. Com relação a compra específica de brindes, por faixas de preços de produtos, você 
normalmente se interessa:

6. No processo de decisão de compra, você:

Aumentar

Manter

Diminuir

58,41%

34,51%

7,08%

Até R$ 2,00

De R$ 2,01 a R$ 5,00

De R$ 5,01 a R$ 10,00

De R$ 10,01 a R$ 15,00

De R$ 15,01 a R$ 20,00

De R$ 20,01 a R$ 30,00

De R$ 30,01 a R$ 50,00

Acima de R$ 50,00

18,92%

36,04%

36,04%

36,04%

31,53%

10,81%

18,92%

19,82%

21,62%

11,71% 9,91%

56,76%

Decide Totalmente

Decide Parcialmente

Realiza Cotações

Indica

+ de 66% são
decidores

finais

1. Quantas ações promocionais você realiza por ano?

2. Para quem se destina suas ações promocionais?

3. Você compra produtos e serviços promocionais para qual finalidade?

PESQUISA GUIA FREE SHOP FISITAL 2017

Cliente corporativo

Consumidor final

Equipe interna de funcionários 

Distribuidor

Varejo

Fornecedor

Outros

Fidelização de clientes

Eventos corporativos

Incentivo a funcionários

Institucional

Seminários/Congressos/Feiras

Prospecção de clientes

Lançamento de produtos

Promoção

Outra

47,79%

27,43%

24,78%

De 1 a 2 por ano

De 2 a 3 por ano

Mais de 3 ações por ano

59,29%

51,33%

16,81%

55,75%

21,24%

7,08%

7,96%

54,87%

61,95%

38,94%

48,67%

35,40%

32,74%

30,97%

31,86%

3,54%



Baixe o app Midiacode e assista o 
vídeo oficial da feira

BRAZIL PROMOTION 
Live Marketing and Retail

Visitação altamente qualificada

› Perfil: profissionais com poder de decisão nas áreas de marketing, comunicação, 
compras, trade marketing, recursos humanos, eventos, promoção, propaganda e varejo.

› Cerca de 50% do público é composto por presidentes, diretores e gerentes, das 
principais empresas e agências do país.

Edição Nacional

31 de julho a 2 de agosto de 2018 - Das 13h às 20h
Transamérica Expo Center - Pavilhões A e B
São Paulo | SP

Mais de 12 mil
visitantes 

corporativos               
em 2017



BRAZIL 
PROMOTION

UM EXPLOSÃO DE NOVIDADES
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NOVO SHOWROOM 
DE IDEIAS

ENTRADA

1

2

3

4

5

6

Clusters Área VIP Stands Padrão Stands Laterais Quiosque

Uma nova concepção de evento
› Com ruas orgânicas e ilhas de experiências facilmente acessadas por meio dos stands, a nova feira 
apresenta muitas surpresas, inspiração, engajamento e áreas para relacionamento.

› A planta da nova Brazil Promotion é inédita no mundo e foi concebida para entregar aos visitantes muito 
mais do que expositores e novidades em produtos e serviços.



Aperam

Bayer

Brookfield

Chiesi Farmacêutica

Companhia Aérea Azul

Consorcio Luiza

Dasa

Ernest & Young

Grupo Abril

Grupo CCR

Helbor

JBS

Kantar Ibope

Librelato

Mazars

Medtronic

Merck

Raposo Shopping

Alguns Top Buyers que participaram em 2017: 

Espaço Top Buyers

12 ilhas com experiências incríveis 

A feira deixa de ter uma cenografia de entrada para se tornar um evento totalmente experiencial, 
com 12 ilhas apresentando aos visitantes atrações especiais como café de boas-vindas, imersão 
cenográfica, gravação de produtos ao vivo, espaços gourmet, bate papo com especialistas, 
simuladores 3D, realidade virtual e muito mais.

Papo reto com especialistas

› O seminário acontecerá ao vivo, sendo a atração de três ilhas de conteúdo: papo reto com 
especialistas de live marketing, retail e eventos. 

› Será realizado em lounges descontraídos, onde os visitantes poderão conversar com os 
especialistas de seu interesse, de maneira intimista e personalizada.

Networking Experience

Localizado na rua principal da feira, o Networking Experience é um espaço criado especialmente 
para estimular o relacionamento entre visitantes, com games e atividades lúdicas, realizadas em 
grupo, durante os três dias.

Novo Showroom de Ideias

› Localizado na entrada da feira, o Showroom de Ideias apresenta as grandes novidades e 
lançamentos dos expositores. 

› Na próxima edição, ele deixa de ser físico e torna-se mais interativo. As novidades dos expositores 
serão apresentadas em grandes painéis e cada produto ou serviço terá códigos capturáveis pelo 
celular.

› O painel ainda destacará os ganhadores do Prêmio Brazil Promotion Idea do ano, eleitos 
previamente por um júri especializado.

Mapa da feira

Distribuído gratuitamente para todos os visitantes, apresenta a relação completa de expositores e o 
mapa da feira contendo todas as experiências e atrações.

Aplicativo mobile

› Apresenta a programação completa da feira e possibilita a interação, em tempo real, entre 
visitantes e expositores, no pré, durante e pós-evento.

› Forma de anunciar: destaque na relação de expositores e no mapa da feira.

Rodada de Negócios e Top Buyers ao vivo

Neste espaço, os expositores fazem networking com aproximadamente 150 top buyers da área promocional, durante                                        
os três dias de feira. Além disso, podem ser convocados para reuniões de negócios. 

Record TV

Seguros Unimed

Sem Parar

Spectrum Brands

Surya Brasil

Virbac Brasil



CLUSTERS

› Stands com montagem padrão, a partir de 30m2.

› Expansíveis de 15m2 em 15m2.

› Pé direito de quase 3m.

› Experiência central com entrada pelos stands.

› Duas frentes contendo testeira com logotipo e duas 
paredes laterais. 

STANDS PADRÃO

› Stands com montagem padrão e testeira com logotipo, entre 
12,5m2 e 17,5m2, pé direito de quase 3m, sem experiência .

QUIOSQUE

Áreas livres, apenas chão, para expositores que desejam 
comercializar e/ou fazer degustação de alimentos e bebidas, 
funcionando como uma loja dentro do evento. Tamanho 
aproximado de 9m2. O expositor se responsabiliza por montar/
ambientar seu espaço.

Modelo Cluster de 30m2

Modelo de stand padrão

Modelo de stand esquina

Modelo Cluster de 45m2

MODELOS  DE STANDS

ÁREAS VIP

Áreas livres, apenas chão, para expositores que não abrem mão 
de contratar projeto com montagem especial, com metragens 
entre 26m2 a 70m2, na rua central e na rua superior da feira.

STANDS LATERAIS

› Stands localizados nas laterais da feira, com 
montagem padrão e testeira com logotipo, 
profundidade de 2m, frente a partir de 3m, pé direito 
de quase 3m, sem experiência. Com este modelo, é 
possível expor a partir de 6m2.



Serviços inclusos no preço de locação

› Montagem padronizada do stand com logotipo na testeira (exceto para modelos vip e 
quiosque)

› Segurança do evento (áreas comuns)

› Refrigerantes e água para os visitantes

› Inserção de uma novidade no painel do Showroom de Ideias

› Participação em rodada de negócios com todos os Top Buyers

› Possibilidade de agendamento de reuniões com Top Buyers

› Matéria na Newsletter da Brazil Promotion

› Menção simples no mapa da feira

› Campanha promocional – atingindo mais de 180 mil profissionais

› Experiência compartilhável (para modelo cluster)

Serviços não inclusos no preço de locação

› Energia elétrica do stand e ar condicionado (consumo e pontos)

› Taxas municipais 

› Extintor de incêndio

› Mobiliários, equipamentos e complementos para o stand

›  Projeto especial e taxa de limpeza (para modelo vip)

› Instalação e consumo de telefone e internet

› Frigobar

› Segurança para o stand

› ECAD (caso haja música no stand)

› Leitor de código de barras

› Estacionamento

Atenção: O mailing de visitantes não será 

disponibilizado pela promotora.

1. Visitantes por dia

2. Circulação por horário

ESTATÍSTICAS DE VISITAÇÃO 2017

3. Maior interesse no evento

4. Cargo do visitante

Das 13h às 13h59

Das 14h às 14h59

Das 15h às 15h59

Das 16h às 16h59

Das 17h às 17h59

Das 18h às 18h59

Das 19h às 19h59

1o. dia 

2o. dia

3o. dia

Novidades no setor

Novos fornecedores

Atualização profissional

Manter e criar relacionamentos 

Efetivar negócios

Diretor/Presidente 

Gerente

Coordenador/Supervisor

Analista/Assistente

22,76%

22,71%

15,13%

17,41%

10%

8,88%

3,11%

9%

34%

22%

18%

17%

66% possuem         
cargo de 
decisão

26% 39%

35%

Info Importante

Mais de 12 mil visitantes em 2017.
76% dos visitantes decidem ou 
interferem diretamente na decisão 
de compra.
Quase 66% do público é formado 
por presidentes, diretores, 
gerentes, supervisores e 
coordenadores.

•
•

•

34%
31%

18%17%



6. Nível de decisão

5. Departamento do visitante

ESTATÍSTICAS DE VISITAÇÃO 2017

7. Distribuição dos investimentos

Marketing

Presidencia/Diretoria

Comercial/Vendas

Compras

Eventos

Trade Marketing

Comunicação

Produção

Criação

Atendimento

Administrativo/Financeiro

Promoção e Merchandising

Recursos Humanos

Propaganda

Decide Totalmente

Decide Parcialmente

Indica

Realiza Cotações

Primeiro trimestre

Segundo trimestre

Terceiro trimestre

Quarto trimestre 

8. Montante de investimento anual em marketing promocional (U$$)

9. Número de funcionários da empresa visitante

Até 50 mil

De 50 a 100 mil

De 100 a 200 mil

De 200 a 300 mil

De 300 a 400 mil

De 400 a 500 mil

De 500 mil a 1 milhão

De 1 a 5 milhões

De 5 a 10 milhões

De 10 a 20 milhões

Mais de 20 milhões

Até 10 funcionários 

De 10 a 30 funcionários

De 30 a 50 funcionários

De 50 a 100 funcionários

De 100 a 500 funcionários

De 500 a 1000 funcionários

Mais de 1000 funcionários

28%
18%

12%

8%
6%
6%

3%

4%

2%
1%

1%

4%
4%

3%

11%
34%

42%

13%

51%

14%
8%

5%
3%

5%

7%

4%

1%

1%

1%

30%

15%

8%

9%

17%

6%

15%

76% são                                             
decisores                                     

finais

27% investem 
mais do que U$$ 

200 mil

38% são
empresas

com mais de 100
funcionários

21%

29%

22%

28%



Top Buyers

12. Comprou ou contratou algum 
produto/serviço na feira Brazil 
Promotion?

10. Comprou ou contratou algum 
produto/serviço na feira Brazil 
Promotion?

11. Pretende contratar ou comprar 
algum produto/serviço com que 
teve contato durante a feira Brazil 
Promotion?

Visitantes

13. Pretende contratar ou comprar 
algum produto/serviço com que 
teve contato durante a feira Brazil 
Promotion?

Cenografia Temática                                 
da Brazil Promotion 2017

Tema: 3 dias de piração

22%

78%

14%

86%

33%

67%

100%

Sim

Não

Sim

Não
Sim

Sim

Não



Corredores Brazil Promotion

Atrações 
itinerantes



Stands construídos na Brazil Promotion

Área exclusiva para 
reunião de Top Buyers 
na Brazil Promotion



Stands construídos



A Feira foi um enorme sucesso!                                                     
Um show de competência e criatividade da Família Free 
Shop, que nos surpreende a cada ano. Tivemos muitas 

visitas, muitos orçamentos e grandes contatos.
Patrícia Sabino – Diretora de Marketing e Produto 

Pombo Lediberg 

Sempre achei a proposta de feira 
muito legal, por proporcionar o 

contato entre quem compra e que 
produz os materiais promocionais, 

gerando negócios futuros.
Amélia Leitão – Representante Comercial

Grupo Euro Transfer

A feira foi muito positiva para nós. Conseguimos 
apresentar grande parte dos produtos que 

fabricamos e reforçar nosso compromisso de 
satisfação e qualidade com nossos clientes 
que nos prestigiaram e também fazer novos 

contatos e divulgar a empresa.
Kamila Soares Queiroz – Diretora Comercial

Choque Promocional

Nós expositores percebemos 
o empenho e a dedicação dos 

organizadores para que a  Brazil 
Promotion fosse um sucesso. 
De fato atingiram o objetivo.                     

Valeu a pena!
Jennifer Aline Antunes – Diretora Executiva

Ecobags Brasil

Num momento de crise como 
vivemos foi muito bom ver uma 
feira com tantos visitantes, com 
organização motivada, fazendo 

ações efetivas como o Show 
Room de Ideias e Top Buyers!!                  

Parabéns a organização!
Maria Andrade -

Marketing - Confetti 

Visitantes da Brazil Promotion 2017 Expositores da Brazil Promotion 2017

A melhor forma para ficarmos atualizados e mantermos 
contato direto com o mercado de comunicação 

promocional. Não perco uma edição!
Ricardo – Diretor geral

RB Comunicação

Excelente evento que 
divulga produtos e serviços 

ligados ao setor de 
marketing para agências de 
propaganda e clientes finais.

Marcio Soares Melo – Diretor
Remilmaq Indústria e 

Comércio de Máquinas 

Top Buyers
A feira este ano foi sensacional, 

consegui agendar as minhas 
reuniões, conhecer as novidades 
e ter novos fornecedores para as 
minhas compras anuais. Parabéns 

a Todos!
Priscila Quiloti

Spectrum Brands Brasil

Achei muito interessante para nós                                     
que atuamos no setor de eventos. A própria feira já 
é um exemplo de evento para nós que procuramos 
novidades, parceiros, etc. Pretendo ir nas próximas 

edições para sempre me atualizar.
Luis Fernando Santos - Promotor de Eventos Culturais

Associação Atlética Banco do Brasil

A melhor e mais criativa feira 
de produtos promocionais. 

Incomparável!
Cláudio da Silva Garcia - Marketing

Connan - Nutrição Animal

Top Buyers
Expositores muito profissionais e sempre 
dispostos a negociações. Parabéns para a 

organização do evento e a todos os expositores 
que tive o prazer em receber! 

Fernanda Silva
Virbac do Brasil

 Adorei a feira! Muitas novidades, 
ambiente bonito e decorado, além da 

temática e entrada da feira que estavam 
um arraso!

Roberta Flem – Analista de negócios
Maxl Material Promocional Ltda

Gostei muito do evento deste ano. Me deu a 
impressão que os expositores estavam mesmo 

interessados em estreitar os laços com seus 
clientes e não somente em aparecer para o 

mercado. A Brazil Promotion retomou sua essência 
e se mostrou mais uma vez, ser um ótimo negócio 

para se conhecer novos fornecedores, divulgar 
nossa marca e fazer bons negócios. Parabéns!!! 

Ricardo Anderson Seripierro - Presidente
Sampa Citywalk Turismo

Evento muito organizado e tem um 
‘plus’ maravilhoso, que é a entrada 

performática da feira. Todo ano fico 
ansioso para saber como será.

Agostinho Dantas Gurjão – Diretor
Companhia da Fórmula

Excelente feira para quem 
busca novidades e novos 

fornecedores.
Rosana Batista Folli – Gerente

Rofolli

A Fotop participou pela primeira. vez 
da Brazil Promotion. Achamos o público 

super qualificado e muito interessado nos 
serviços que prestamos, que são soluções 
fotográficas. O networking é maravilhoso e 

esperamos muitos negócios! 
Cristiane Savieto – Diretora Comercial

FOTOP

Baixe o app Midiacode 
e veja os depoimentos              
dos Top Buyers.

Baixe o app Midiacode e 
veja  os depoimentos dos 
expositores.



BRAZIL PROMOTION DAY 
Versão pocket da feira Brazil Promotion. Grandes oportunidades 
em um único dia de evento.

Brazil Promotion Day acontece em regiões com grande concentração de compradores e contratantes de 
produtos e serviços promocionais, tendo percorrido as principais capitais do país. Em 2018, o evento será 
realizado em dois grandes pólos de negócios de São Paulo: Vila Olímpia e Alphaville, estimulando a ampliação 
de retorno no primeiro semestre.

Stand Padronizado
O expositor contrata:

› Stand portátil personalizado

› 4 prateleiras

› 1 mesa bistrô com 2 banquetas

Balcão para fornecedores 
de serviços

O balcão é ideal para os fornecedores de 
serviços promocionais e para eventos, que não                                         
necessitam de  prateleiras.

Edições Pocket 

› VILA OLÍMPIA | SÃO PAULO
27 de Março de 2018 - Das 10h às 20h 
Hotel Pullman Vila Olímpia - Centro de Eventos 
São Paulo | SP

› ALPHAVILLE | BARUERI
17 de Maio de 2018 - Das 10h às 20h
Blue Tree Premium Alphaville - Centro de Eventos
Barueri | SP

Info Importante

Mais de 67% do público é formado 
por presidentes, diretores, 
gerentes e coordenadores.
Mais de 78% decidem ou 
influenciam diretamente no 
processo de decisão de compra.

•

•

Baixe o app Midiacode e assista o 
vídeo oficial da feira



VILA OLÍMPIA

Com excelente localização e estrutura, o bairro está cercado 
por amplas vias de acesso, como a Brigadeiro Faria Lima, Santo 
Amaro, Marginal Pinheiros e Avenida dos Bandeirantes, com 
fácil acesso ao aeroporto de Congonhas, e cerca 25 helipontos,  
privilégios que tornaram essa região tão estratégica. Além das 
dezenas casas de shows, espaços para eventos e shoppings 
centers.

Lá estão situadas as sedes das maiores corporações do 
mundo. Empresas como Kimberly Clark, Parmalat, Grupo 
Santander, Gol Transportes Aéreos, Camargo Corrêa, Chrysler, 
São Paulo Alpargatas, FOX Latin America Channels, Discovery 
Communications, entre outras em grandes multinacionais, já 
escolheram a Vila Olímpia para abrigar seus escritórios. 

ALPHAVILLE
Barueri, Santana do Parnaíba e Osasco

                                                                                                

Alphaville está situada entre os municípios de Barueri, Santana do Parnaíba e Osasco 
região que reúne cerca de 31.000 empresas e que recebe diariamente 280.000 
profissionais de outras localidades. Em 2015, Barueri destacou-se como a melhor cidade 
para fazer negócios no país. A facilidade ao Rodoanel  e várias vias de acesso para o 
interior e litoral atraíram para a região um grupo diversificado de empresas tais como 
Ticket Restaurante, Mary Kay, Sodexo, Bradesco Cartões, REDE, Azul Linhas Aéreas, 
Epson, Mc Donald, Walmart, Café Pelé, Atlas Copco, Cacau Show, Embracom, HP Hewlett 
Packard,  C&A, Honeywell, Jamef, AES, Microsoft entre muitas outras de grande porte.

27 DE MARÇO DE 2018

SEGUNDA EDIÇÃO

Cerca de 1.700 
visitantes

17 DE MAIO DE 2018

Estimativa de mais de 
1.000 visitantes

PRIMEIRA EDIÇÃO

Corredor do Brazil Promotion Day



1. Cargo do visitante 

2. Nível de decisão

ESTATÍSTICAS DE VISITAÇÃO
VILA OLÍMPIA 2017

Presidente

Diretor

Gerente 

Supervisor

Coordenador

Analista

Assistente

Decide Totalmente                 
Decide Parcialmente             
Realiza Cotações            
Indica

32,40%
12,46%

9,37%

45,77%
+ de 78% são            

decisores 
finais

3. Departamento do visitante

4. Maior interesse no evento

ESTATÍSTICAS DE VISITAÇÃO
VILA OLÍMPIA 2017

Marketing
Presidência/Diretoria

Comercial/Vendas
Eventos

Compras
Trade Marketing

Criação
Comunicação

Produção
Atendimento

Administrativo/Financeiro
Promoção e Merchandising

Recursos Humanos
Propaganda

Novidades do setor 

Novos fornecedores 

Atualização profissional 

Manter e criar relacionamentos 

Efetivar negócios 

32,66%
17,48%

13,36%
7,88%

6,18%
3,99%

3,59%
3,59%

2,79%
2,49%

2,29%
1,60%

1,20%
0,90%

42,67%
10,57%

7,28% 3,
89

%

35,59%

7,88%

21,76%

4,99%

17,86%

14,77%

18,66%

14,08%

+ de 67% dos 
visitantes 

possuem cargo 
de decisão



5. Distribuição dos investimentos

6. Montante de investimento anual em marketing promocional (U$$)

ESTATÍSTICAS DE VISITAÇÃO
VILA OLÍMPIA 2017

Primeiro trimestre

Segundo trimestre

Terceiro trimestre

Quarto trimestre

18,64% 21,93%

30,12%29,31%

Até 50 mil

De 50 a 100 mil

De 100 a 200 mil

De 200 a 300 mil

De 300 a 400 mil

De 400 a 500 mil

De 500 mil a 1 milhão

De 1 a 5 milhões

De 5 a 10 milhões

De 10 a 20 milhões

Mais de 20 milhões

54%
16%

7%

4%
3%

5%
4%

3%

1,5%

1%

1,5%

30%
investem mais 
de US$ 100 mil

Seminário Vila Olímpia Brazil Promotion Day

Brazil Promotion Day



ATIVAÇÃO DA SUA MARCA 
NAS MÍDIAS SOCIAIS
O Free Shop e a Brazil Promotion estão presentes nas principais redes sociais, com milhares de 
seguidores interessados em se atualizar com as tendências e novidades do mercado promocional. 
Trata-se de mais um recurso de divulgação à disposição dos anunciantes.

www.freeshop.com.br/blog

www.facebook.com/freeshoponline                                             

www.facebook.com/brazilpromotion

www.youtube.com/formapromocional

www.linkedin.com/in/formapromocional

www.twitter.com/freeshoponline                                              

www.twitter.com/brazilpromotion    


