
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.

+

portfolio-vendas_2018correcao.indd   7 24/10/2017   16:46:49



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
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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
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BRAZIL BRAZIL 
PROMOTION

UM EXPLOSÃO DE NOVIDADES

12 ILHAS COM EXPERIÊNCIAS 
INCRÍVEIS

NETWORKING EXPERIENCE

SAÍDA

RODADA DE NEGÓCIOS 
E TOP BUYERS

ENTRADA

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.
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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
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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.
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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 Marke� ng 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 Execu� va

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 -

Marke� ng - Confe�   

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 Quilo� 

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 Atlé� ca Banco do Brasil

A melhor e mais criativa feira 
de produtos promocionais. 

Incomparável!
Cláudio da Silva Garcia - Marke� ng

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.

Agos� nho Dantas Gurjão – Diretor
Companhia da Fórmula

Excelente feira para quem 
busca novidades e novos 

fornecedores.
Rosana Ba� sta 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! 
Cris� ane 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.
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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%

Novidades no setor

Novos fornecedores

Atualização profissional

Manter e criar relacionamentos 

Efetivar negócios 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%
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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    
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