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Nossos canais online são plataformas de lançamento para a inovação em produtos e tecnologias, oferecendo conteúdo de alto 
nível e percepções sobre os consumidores para os profissionais de viagens.

Temos o produto certo para você. Cada oportunidade de patrocínio digital foi criada tendo em mente os seus objetivos 
comerciais.

Geração de Leads
Receba contatos de profissionais de viagens.

Reconhecimento de Marca
Divulgue a sua marca e os seus produtos na indústria para aumentar o conhecimento e o envolvimento por parte dos profissionais de viagens. 

Promova a sua presença no evento
Ressalte para os tomadores de decisões que você estará presente na WTM Latin America. Isso aumenta a probabilidade de reuniões e alto 
tráfego em seu estande e perfil digital.

Formador de Opinião
Seja reconhecido pelo seu público-alvo como uma autoridade e expert na sua área, e fique à frente da concorrência.

Procure esses símbolos ao pensar em uma oportunidade para garantir que ela esteja relacionada ao seu objetivo.
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Pacotes de Destaque do Perfil

Pacote Silver Pacotes Pacote Gold

Pacotes de Perfil Publicidade Digital OfertasSacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



SILVER    R$ 1.222

No site:
• Perfil destacado no Catálogo de Expositores
• Banner na Página “Visitar”

Na plataforma de agendamento de reuniões*:
• Destaque na listagem do catálogo

Menção em um post nas redes sociais

GOLD    R$ 4.955

No site:
• Perfil destacado no Catálogo de Expositores
• Perfil fixado no topo do Catálogo de Expositores
• Banner na homepage (Carrossel)

Na plataforma de agendamento de reuniões*:
• Destaque na listagem do catálogo
• Banner premium 

Post exclusivo nas redes sociais

* A Exposição do perfil aparecerá durante todo o período em que a plataforma de agendamento de reuniões estiver aberta.

Pacotes de Destaque do Perfil

Os clientes que investem neste produto recebem, em média, 88% mais visualizações do perfil por parte dos 
participantes antes do evento.

Pacote Silver Pacotes Pacote Gold

Pacotes de Perfil Publicidade Digital OfertasSacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



Quero saber mais

Pacote Silver

Perfil em Destaque no Catálogo de Expositores. 

Você pode apresentar seus produtos, e os visitantes 
podem contatá-lo diretamente.

Seu perfil inclui:Seu perfil inclui:
• Logotipo da empresa
• Descrição
• Marcas / produtos
• Razões para visitar o seu perfil
• Site, e-mail e telefone

Isso resulta em um aumento de 88% nas visualizações do perfil. 
Quanto mais visualizações você obtiver, maior será a probabilidade de você 
receber um novo lead.

Destaque (site) Redes SociaisBanner (site) Plataforma de Agendamento

Pacote Silver Pacotes Pacote Gold

Pacotes de Perfil Publicidade Digital OfertasSacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



Banner na Página “Visitar”. 

Sua marca será vista na página “Visitar” da WTM Latin America por 
milhares de visitantes.

Profissionais de viagens de todo o mundo visitarão o site várias vezes 
antes do evento, então um banner abre a porta para você exibir 
sua marca e ser lembrado pelas pessoas interessadas em produtos 
como os seus.

Silver Package

Destaque (site) Redes SociaisBanner (site)

Pacote Silver Pacotes Pacote Gold

Pacotes de Perfil Publicidade Digital OfertasSacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento

Plataforma de Agendamento



* Note que esta é apenas uma imagem ilustrativa e que pode aparecer de maneira 
diferente na plataforma.

Destaque na listagem do catálogo

Destaque-se dos seus concorrentes marcando Destaque-se dos seus concorrentes marcando 
presença com um rótulo de destaque* no cartão da presença com um rótulo de destaque* no cartão da 
sua empresa ou uma fita de destaque no(s) seu(s) sua empresa ou uma fita de destaque no(s) seu(s) 
cartão(ões) de contato.cartão(ões) de contato.

Silver Package

Destaque (site) Redes SociaisBanner (site) Plataforma de Agendamento

Pacote Silver Pacotes Pacote Gold

Pacotes de Perfil Publicidade Digital OfertasSacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



Menção em um post nas redes sociais

Sua marca será mencionada como expositora 
participante em todos os nossos canais de redes 
sociais antes do evento: 

• Facebook:Facebook: 89.852 fãs
• LinkedIn:LinkedIn: 1.747 seguidores
• Instagram:Instagram: 6.129 seguidores

Silver Package

* Conteúdo e imagem escolhidos pela WTM Latin America. 

Destaque (site) Redes SociaisBanner (site) Plataforma de Agendamento

Pacote Silver Pacotes Pacote Gold

Pacotes de Perfil Publicidade Digital OfertasSacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



Quero saber mais

Perfil em Destaque no Catálogo de Expositores. 

Você pode apresentar seus produtos, e os visitantes 
podem contatá-lo diretamente. 

Os dados do perfil incluem os mesmos do Pacote 
Silver.

Seu perfil será fixado no topo da página da 
categoria ou filtro de sua escolha.*

Isso garante que os visitantes e compradores que 
estejam procurando especificamente esses produtos 
vejam o perfil da sua empresa.

Gold Package

* É permitido apenas um patrocinador por categoria.

Destaque (site) Redes SociaisBanner (site) Plataforma de Agendamento

Pacote Silver Pacotes Pacote Gold

Pacotes de Perfil Publicidade Digital OfertasSacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



Quero saber mais

Banner na Homepage. 

Banner na homepage. Seus produtos ou as informações da sua 
empresa no Carrossel da homepage. 

Isso permite que você promova seu produto ou sua mensagem Isso permite que você promova seu produto ou sua mensagem 
na página mais visitada do site do evento, o que garante que será na página mais visitada do site do evento, o que garante que será 
visto pelo maior número possível de pessoas.visto pelo maior número possível de pessoas.

Gold Package

Destaque (site) Redes SociaisBanner (site) Plataforma de Agendamento

Pacote Silver Pacotes Pacote Gold

Pacotes de Perfil Publicidade Digital OfertasSacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



Destaque na listagem do catálogo

Destaque-se dos seus concorrentes marcando 
presença com um rótulo de destaque* no cartão da 
sua empresa ou uma fita de destaque no(s) seu(s) 
cartão(ões) de contato.

Banner premium no Catálogo de Expositores.

O banner será exibido na categoria de sua escolha e 
nas páginas “Encontre Reuniões”.

Gold Package

* Note que esta é apenas uma imagem ilustrativa e que pode aparecer de maneira 
diferente na plataforma.

Destaque (site) Redes SociaisBanner (site) Plataforma de Agendamento

Pacote Silver Pacotes Pacote Gold

Pacotes de Perfil Publicidade Digital OfertasSacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



Gold Package

Post exclusivo nas redes sociais.

Sua marca será anunciada em uma postagem especial para 
os nossos seguidores antes do evento em todos os nossos 
canais de redes sociais:

• Facebook:Facebook: 89.852 fãs
• LinkedIn:LinkedIn: 1.747 seguidores
• Instagram:Instagram: 6.129 seguidores

* Conteúdo e imagem escolhidos pelo expositor.

Destaque (site) Redes SociaisBanner (site) Plataforma de Agendamento

Pacote Silver Pacotes Pacote Gold

Pacotes de Perfil Publicidade Digital OfertasSacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



Oportunidades de Publicidade Digital

E-mail MKT E-mail MKT – exclusivo Remarketing

Pacotes de Perfil Publicidade Digital Ofertas

Web Banners Timer Apresentação Personalizada

Sacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



Quero saber mais

Promova sua marca e presença no evento em um 
e-mail da WTM Latin America para toda a base de 
contatos do evento. A base de contatos do evento 
inclui profissionais de viagens de segmentos: 
agências de viagem, hospedagens, operadoras, 
companhias aéreas, etc. 

Inclui:
Título, descrição, imagem 275x170 e link externo, 
bem como seu logotipo na parte superior.

Conteúdo patrocinado 
em e-mail da WTM Latin America

R$ 2.000

E-mail MKT E-mail MKT – exclusivo Remarketing

Pacotes de Perfil Publicidade Digital Ofertas

Web Banners Timer Apresentação Personalizada

Sacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



Quero saber mais

Escolha o segmento do seu público-alvo 
(hospedagem, agentes de viagem, etc.) e promova 
sua marca como único patrocinador em um e-mail 
para os visitantes.

E-mail Marketing
exclusivo

R$ 5.900

E-mail MKT E-mail MKT – exclusivo Remarketing

Pacotes de Perfil Publicidade Digital Ofertas

Web Banners Timer Apresentação Personalizada

Sacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



Número de exibições do anúncio Investimento

30.000 exibições30.000 exibições R$ 5.900R$ 5.900

50.000 exibições50.000 exibições R$ 9.000R$ 9.000

100.000 exibições100.000 exibições R$ 14.400R$ 14.400

Remarketing

Nossa campanha de Remarketing coloca seu 
anúncio em sites populares e canais de redes sociais 
visitados por pessoas interessadas em produtos 
como os seus.

E-mail MKT E-mail MKT – exclusivo Remarketing

Pacotes de Perfil Publicidade Digital Ofertas

Web Banners Timer Apresentação Personalizada

Sacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



Ganhe alta visibilidade, gere leads antes do evento e tenha 
um link para seu site nos banners para que os compradores 
possam visualizar sua empresa antes do evento.

A B C D

Billboard* Super leader board1** Medium rectangle** Leaderboard**

970 x 250 px 970 x 90 px 300 x 250 px 728 x 90 px

Homepage Investimento

AA Billboard R$ 3.900

BB Super leader board R$ 3.000

CC Medium rectangle R$ 1.900

DD Leaderboard R$ 3.000

Página “Visitar” Investimento

BB Super leader board R$ 2.400

CC Medium rectangle R$ 1.900

DD Leaderboard R$ 1.900

Página “Programação”  Investimento

BB Super leader board R$ 1.500

CC Medium rectangle R$ 1.000

DD Leaderboard R$ 1.000

Catálogo de Expositores Investimento

BB Super leader board R$ 3.900

DD Leaderboard R$ 3.000

Banners no Site

BB

AA

CC

DD

* Bilboard estará visível exclusivamente durante 7 dias.
** Outros banners serão intercalados (com até 3) do momento da compra até o evento. 

E-mail MKT E-mail MKT – exclusivo Remarketing

Pacotes de Perfil Publicidade Digital Ofertas

Web Banners Timer Apresentação Personalizada

Sacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



Esta é uma ótima oportunidade de exibir sua marca 
para o tráfego do site da WTM Latin America, 
aumentando o número de leads potenciais. 

O relógio de contagem regressiva será colocado na 
homepage, e o seu logotipo será inserido nele.

Existem 2 tamanhos disponíveis, e ele aparece 
perfeitamente tanto em computadores quanto em 
aparelhos móveis

No mês anterior à edição 2019 da WTM Latin 
America, a homepage foi acessada mais de 111 
mil vezes.

Timer
Tablet

Mobile
R$ 3.000

* Apenas 01 vaga disponível para esta oportunidade.

E-mail MKT E-mail MKT – exclusivo Remarketing

Pacotes de Perfil Publicidade Digital Ofertas

Web Banners Timer Apresentação Personalizada

Sacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



Com este pacote, você pode oferecer:

• Uma apresentação virtual do seu destino para 50 agentes 
de viagens (conteúdo à sua escolha) + quiz.

OU

• Uma apresentação virtual + experiência ao vivo para um 
melhor engajamento dos agentes de viagens. 

Exemplo: junto com a apresentação, 50 agentes de viagens 
receberão, diretamente em casa, ingredientes para uma 
experiência gastronômica relacionada ao seu destino.

Gostaria de exibir seu produto exclusivamente a 
Agentes de Viagens do Brasil? 

Apresentação de Destino Personalizada 
com Agentes de Viagens 

R$ 7.500

R$ 27.000*

Existem outras opções de experiências. Fale com nossa equipe para mais detalhes.

*Preço poderá sofrer alterações de acordo com os detalhes da capacitação

E-mail MKT E-mail MKT – exclusivo Remarketing

Pacotes de Perfil Publicidade Digital Ofertas

Web Banners Timer Apresentação Personalizada

Sacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



Sacola de Ofertas Digital

Pacotes de Perfil Publicidade Digital Ofertas

Patrocínio Principal Sacola de Ofertas Digital Exemplos

Sacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



Quero saber mais

Você quer interagir com o nosso público a respeito 
de algo que gostaria que eles soubessem ou 
tivessem?

Temos mais uma solução!
Funciona assím:

• Os participantes são convidados a abrir a sacola e conferir o conteúdo. Isso 
geralmente é via e-mail, redes sociais e no aplicativo do evento.

• A partir daqui, é apresentada ao participante uma sequência de ofertas que podem 
ser aceitas ou recusadas em uma experiência parecida com o Tinder.

• Depois de navegar por todas as ofertas, o participante deve inserir seu endereço de 
e-mail, para obter as ofertas que escolheu.

• O participante recebe imediatamente um e-mail com todas as ofertas que aceitou 
e instruções sobre como resgatá-las (por exemplo, visitar o estande ou o site  do 
expositor), e o expositor obtém os dados de contato dele como um novo lead

Assistir à demonstração

Clique para assistir ao vídeo

Sacola de Ofertas Digital

R$ 3.000

Pacotes de Perfil Publicidade Digital Ofertas

Patrocínio Principal Sacola de Ofertas Digital Exemplos

Sacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento

https://vimeo.com/481296142
https://app.everthere.co/e/preview/1161/?preview=1&rs=1


Quero saber mais

Quer que a sua marca seja vista por cada pessoa que pega a 
sacola?

Então, ser o patrocinador principal é a oportunidade perfeita 
para você.

Você terá todos os benefícios de um cadastro com sacola 
MAIS a oportunidade de colocar sua marca na sacola inteira!

Você também obtém co-branding ou “oferecido a você por...” 
onde quer que a sacola de ofertas seja promovida, inclusive:

• No site do evento ou na plataforma de agendamento de reuniões;
• Menção em e-mails;
• Menção nas redes sociais antes do evento.

Sacola de Ofertas Digital: Patrocínio Principal

R$ 20.000

Pacotes de Perfil Publicidade Digital Ofertas

Patrocínio Principal Sacola de Ofertas Digital Exemplos

Sacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



Sacola de Ofertas Digital: Exemplos

TIPO DE OFERTA: 
Conteúdo específico da 
indústria com curadoria

BENEFÍCIOS DESTA OFERTA:
Geração de Leads; Exposição 
da Marca

TIPO DE OFERTA: 
Desconto / Demonstração 
do produto / Amostra / Teste 
Gratuito / Degustação

BENEFÍCIOS DESTA OFERTA:
Geração de Leads; Promoção 
da sua presença, Exposição da 
Marca

TIPO DE OFERTA: 
Oferta ou prêmio em troca da 
interação do visitante

BENEFÍCIOS DESTA OFERTA:
Geração de Leads; Exposição 
da Marca

TIPO DE OFERTA: 
Sorteio de prêmios / 
competição / distribuição de 
produtos

BENEFÍCIOS DESTA OFERTA:
Geração de Leads; Promoção 
da sua presença, Exposição da 
Marca

Pacotes de Perfil Publicidade Digital Ofertas

Patrocínio Principal Sacola de Ofertas Digital Exemplos

Sacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



Exposição de Marca na Plataforma
de Agendamento de Reuniões

BannersPatrocínio Principal 

Pacotes de Perfil Publicidade Digital OfertasSacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



R$ 20.000

Destaque-se! Seja notado e garanta que os 
profissionais de viagens tenham como prioridade 
marcar uma reunião com você. 

Esta oportunidade inclui:

• Seu logotipo / banner em todas as páginas principais da plataforma

• Seu logotipo na página de login do evento

• O destaque do seu perfil no catálogo do evento

• Um banner do tipo Billboard no site da WTM Latin America durante a 
semana do evento

• Duas postagens exclusivas de Patrocinador principal nas redes sociais

• Exposição de marca nos e-mails enviados à base de dados da WTM 
Latin America

• Menção do Patrocinador em press releases sobre o evento

Patrocínio Principal A

B

BannersPatrocínio Principal 

Pacotes de Perfil Publicidade Digital OfertasSacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



Opção Investimento

Banner de comprimento total que ficará na parte 
superior dos painéis pessoais. 

R$ 3.000

Banner de comprimento total que ficará no meio dos 
painéis pessoais

R$ 3.000

Banner retangular que ficará na parte inferior dos 
painéis pessoais, ao lado de outros três.

R$ 1.900

A

A

B B

C

C

Exiba a sua marca a todos os participantes do evento.

Esses banners podem ser exibidos ao longo de todos os 
3 dias de evento.

Há 3 opções:

Banners na plataforma de 
agendamento de reuniões

BannersPatrocínio Principal 

Pacotes de Perfil Publicidade Digital OfertasSacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



Com tantas oportunidades disponíveis, podemos 
oferecer algumas promoções especiais a você:

Escolha 3 oportunidades e ganhe 10% de desconto  

Escolha 4 oportunidades e ganhe 15% de desconto 

Escolha 5 oportunidades e ganhe 20% de desconto 

Pacotes de Ofertas Especiais

Pacotes de Perfil Publicidade Digital OfertasSacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento



Pacotes de Perfil Publicidade Digital Ofertas

/WTM-Latin-America /WTM-Latin-America 55 11 3060-4979 bianca.pizzolito@reedexpo.com.br/WTM-Latin-America @wtmlat +55 11 3060-4979 bianca.pizzolito@rxglobal.com

Sacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento

https://www.facebook.com/WTMLatinAmerica/
https://www.instagram.com/wtmlat/
mailto:https://twitter.com/WTMLAT?subject=Digital%20Opportunities%20-%20ILTM%20Latin%20America%202021


Quero saber mais

Pacote Silver

Perfil em Destaque no Catálogo de Expositores. 

Você pode apresentar seus produtos, e os visitantes 
podem contatá-lo diretamente.

Seu perfil inclui:Seu perfil inclui:
• Logotipo da empresa
• Número do estande
• Descrição
• Marcas / produtos
• Por que visitar seu estande
• Site, e-mail e telefone

Isso resulta em um aumento de 88% nas visualizações do perfil. Quanto mais 
visualizações você obtiver, maior será a probabilidade de você estar na pré-
seleção deles para receber um novo lead

Destaque (site) Redes SociaisBanner (site) No Evento Virtual

Pacote Silver Pacotes Pacote Gold

Pacotes de Perfil Publicidade Digital OfertasSacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento

Informações de contato do expositor apresentadas no Catálogo 
de Expositores – Os visitantes podem entrar em contato com o 
expositor clicando em um link de página da Web, endereço de e-mail ou 
número de telefone diretamente na listagem no catálogo, sem precisarem 
clicar no perfil. Quanto mais informações estiverem disponíveis para o 
visitante, maior será a probabilidade de você gerar leads no período que 
antecede a feira.       

Prévia de produtos no resumo da busca – Seus produtos ficarão 
visíveis diretamente na lista de expositores, abaixo da sua listagem 
como expositor. Isso permite que você obtenha até duas vezes mais 
visualizações de produtos do que seus concorrentes. E, quanto mais 
pessoas virem os seus produtos, mais provável será que os interessados 
neles solicitem uma reunião.

Pacote Silver



Quero saber mais

Perfil em Destaque no Catálogo de Expositores. 

Você pode apresentar seus produtos, e os visitantes 
podem contatá-lo diretamente. 

Os dados do perfil incluem os mesmos do Pacote 
Silver.

Seu perfil será fixado no topo da página da categoria 
ou filtro de sua escolha.*

Isso garante que os visitantes e compradores que 
estejam procurando especificamente esses produtos 
vejam o perfil da sua empresa.

Gold Package

* É permitido apenas um patrocinador por categoria.

Destaque (site) Redes SociaisBanner (site) No Evento Virtual

Pacote Silver Pacotes Pacote Gold

Pacotes de Perfil Publicidade Digital OfertasSacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento

Categoría patrocinada – sua listagem será fixada no topo da categoria 
ou filtro escolhido no catálogo de expositores. Por exemplo, se houver 
mais de 200 “operadoras de turismo” na WTM, sua listagem ficará 
no topo da página. Isso garante que os visitantes e compradores que 
estejam procurando especificamente esses produtos visualizarão o perfil 
da sua empresa, aumentando suas chances de gerar leads qualificados. 

Promoção na página inicial – é a sua oportunidade de colocar o 
produto ou mensagem na página mais visitada do site da feira, com um 
banner de 300x300 na barra de rolagem da parte inferior da página inicial 
da feira. Ao exibir a sua marca aqui, é garantido que o maior número 
possível de pessoas verá seu produto ou mensagem.

Pacote Gold



E-mail MKT E-mail MKT – exclusivo Remarketing

Pacotes de Perfil Publicidade Digital Ofertas

Web Banners Cronômetro

Quero saber mais

Promova sua marca e presença no evento em um 
e-mail da WTM Latin America para toda a base de 
contatos do evento. A base de contatos do evento 
inclui profissionais de viagens de segmentos: 
agências de viagem, hospedagens, operadoras, 
companhias aéreas, etc. 

Inclui:
Título, descrição, imagem 275x170 e link externo, 
bem como seu logotipo na parte superior.

Conteúdo patrocinado 
em e-mail da WTM Latin America

R$ 2.000

Sacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento

Quais são os benefícios?

Exposição da Marca: dependendo da base de dados que você 
escolher, seu anúncio será enviado à toda a base de contatos de 
visitantes da WTM Latin America, antes ou durante o evento, bem no 
momento em que os compradores estão pesquisando, planejando e 
escolhendo expositores com os quais se encontrar no evento. 

Gere leads: os visitantes que clicam no seu anúncio podem ser 
direcionados à sua listagem no catálogo ou ao seu site, onde podem lhe 
enviar uma mensagem.

Conteúdo patrocinado 
em e-mail da WTM Latin America



Quero saber mais

Escolha seu segmento do público-alvo e promova 
sua marca como único patrocinador de e-mail em 
um e-mail para os visitantes.

E-mail Marketing
exclusivo

E-mail MKT E-mail MKT – exclusivo Remarketing

Pacotes de Perfil Publicidade Digital Ofertas

Web Banners Timer

R$ 5.900

Sacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento

Quais são os benefícios?

Exposição da Marca: dependendo da base de dados que você 
escolher, seu anúncio será enviado à toda a base de contatos de 
visitantes da WTM Latin America, antes ou durante o evento, bem no 
momento em que os compradores estão pesquisando, planejando e 
escolhendo expositores com os quais se encontrar no evento.  

Gere leads: os visitantes que clicam no seu anúncio podem ser 
direcionados à sua listagem no catálogo ou ao seu site, onde podem lhe 
enviar uma mensagem.

E-mail Marketing 
exclusivo



Quero saber mais

Você quer interagir com o nosso público a respeito 
de algo que gostaria que eles soubessem ou 
tivessem?

Temos mais uma solução!
Funciona assím:

• Os participantes são convidados a abrir a sacola e conferir o conteúdo. Isso 
geralmente é via e-mail, redes sociais e no aplicativo do evento.

• A partir daqui, é apresentada ao participante uma sequência de ofertas que podem 
ser aceitas ou recusadas em uma experiência parecida com o Tinder.

• Depois de navegar por todas as ofertas, o participante deve inserir seu endereço de 
e-mail, para obter as ofertas que escolheu.

• O participante recebe imediatamente um e-mail com todas as ofertas que aceitou 
e instruções sobre como resgatá-las (por exemplo, visitar o estande ou o site  do 
expositor), e o expositor obtém os dados de contato dele como um novo lead

Assistir à demonstração

Clique para assistir ao vídeo

Sacola de Ofertas Digital

Pacotes de Perfil Publicidade Digital Ofertas

Patrocínio Principal Sacola de Ofertas Digital Exemplos

R$ 3.000

Sacola de Ofertas Digital Plataforma de Agendamento

Geração de leads: ao final do evento, você recebe todos os dados 
de contato (nome, endereço de e-mail, nome da empresa e cargo) de 
qualquer participante que tenha aceitado a sua oferta!

Reconhecimento de marca: divulgue sua marca na indústria para 
aumentar o conhecimento e o envolvimento do nosso público com o 
seu cadastro. Para marcas conhecidas, esse objetivo garante que você 
mantenha seu status e reconhecimento na indústria. 

Promova a sua presença na feira: atraia tráfego para o seu perfil 
chamando a atenção dos visitantes e COMPRADORES com uma oferta 
sedutora na sacola. Direcione tráfego para o seu perfil criando uma oferta 
que pode ser resgatada por visitantes ou compradores, fazendo contato 
com eles dentro da plataforma de agendamento de reuniões. 

Sacola de Ofertas Digital



Quero saber mais

Quer que a sua marca seja vista por cada pessoa que pega a 
sacola?

Então, ser o patrocinador apresentador é a oportunidade 
perfeita para você.

Você terá todos os benefícios de um cadastro com sacola 
MAIS a oportunidade de colocar sua marca na sacola inteira!

Você também obtém co-branding ou “oferecido a você por...” 
onde quer que a sacola de ofertas seja promovida, inclusive:

• Na plataforma; 
• No site da feira ou na plataforma do evento virtual;
• Menção em e-mails;
• Menção nas redes sociais antes do evento.

Pacotes de Perfil Publicidade Digital OfertasPlataforma de Agendamento

Patrocínio Principal Sacola Promocional Digital Exemplos

Sacola de Ofertas Digital 

Sacola de Ofertas Digital: Patrocínio Principal

R$ 20.000

Geração de leads: ao final do evento, você recebe todos os dados 
de contato (nome, endereço de e-mail, nome da empresa e cargo) de 
qualquer participante que tenha aceitado a sua oferta!

Reconhecimento de marca: divulgue sua marca na indústria para 
aumentar o conhecimento e o envolvimento do nosso público com o 
seu cadastro. Para marcas conhecidas, esse objetivo garante que você 
mantenha seu status e reconhecimento na indústria. 

Promova a sua presença na feira: atraia tráfego para o seu perfil 
chamando a atenção dos visitantes e COMPRADORES com uma oferta 
sedutora na sacola. Direcione tráfego para o seu perfil criando uma oferta 
que pode ser resgatada por visitantes ou compradores, fazendo contato 
com eles dentro da plataforma de agendamento de reuniões

Patrocinío Principal


