
CAPITAL HUMANO:
CHAVE DA
TRANSFORMAÇÃO



A GRANDE FEIRA
DE NEGÓCIOS
TURÍSTICOS
DAS AMÉRICAS



+12mil
REUNIÕES DE
NEGÓCIOS

12,5mil
PARTICIPANTES

650
JORNALISTAS E

INFLUENCIADORES

90h
CONTEÚDO

2.700
MARCAS

40
DESTINOS

INTERNACIONAIS

COMO FOI 2022

HÁ 35 ANOS

TURISMO
IMPACTANDOOMUNDO DO

ISTO É FESTURIS

Uma grande conexão entre marcas,
destinos e pessoas que juntos contribuem
para o desenvolvimento do turismo e
geram transformação, crescimento e
fortalecimento de marcas.



PATROCÍNIO PREMIUM
A EXPOSIÇÃO DA SUAMARCA ELEVADA
AOMÁXIMO DE POTÊNCIA

Confira nas páginas a seguir todas as aplicações
inclusas nesta cota.

APENAS 1 COTA > R$ 650 MIL



SOLENIDADE
DE ABERTURA

- Exibição de vídeo
com até 1 minuto

- Participação na mesa
diretora com as demais
autoridades

- Exposição da marca com
destaque nas telas

- Capa das cadeiras no
Palácio dos Festivais



FEIRA DE
NEGÓCIOS

- Espaço físico de 154m2

na Área Premium

- Projeto Especial / Construção
de Stand com valor de R$ 1.500,00m2

* inclusas taxas de montagem e Prefeitura

- 3 adesivos de piso de 4 x 3m
(2 adesivos no Pavilhão Araucária e

1 no Pavilhão Hortênsia)



MEETING

- Participação no painel ou
palestra (20min)

- Exibição do vídeo de até 1min na
abertura e no intervalo

- Exposição da marca com
destaque nas telas

ESPAÇO COM INGRESSO
À PARTE FOCADO EM
CONTEÚDO E NETWORKING



DEMAIS
CONTRAPARTIDAS

- Aplicação da marca com destaque no site do evento

- Aplicação da marca no rodapé de 5 Emails MKT

- Aplicação da marca nos certificados digitais do Meeting

- Aplicação da marca nas telas da Apresentação do
Festuris 2023 para imprensa e autoridades.

- Sua marca na página de agradecimento do Catálogo Festuris

- Envio de 5 Emails MKT
(conteúdo de responsabilidade do patrocinador)

- 3 posts em Instagram, Facebook e Linkedin do Festuris
(conteúdo de responsabilidade do patrocinador)

- 5 stories no Instagram e Facebook do Festuris
(conteúdo de responsabilidade do patrocinador)



PATROCÍNIO PLATINUM
A SUAMARCA PRESENTE EM TODO LUGAR
MÁXIMO DE POTÊNCIA

Confira nas páginas a seguir todas as aplicações
inclusas nesta cota.

3 COTAS > R$ 350 MIL



SOLENIDADE
DE ABERTURA

- Exibição de vídeo
com até 1min

- Exposição da marca
nas telas



FEIRA DE
NEGÓCIOS

- Espaço físico de 70m2

- Projeto Especial / Construção
de Stand com valor de R$ 1.000,00m2

* inclusas taxas de montagem e Prefeitura

- 2 adesivo de piso de 3 x 2m
em área estratégica
(1 Pavilhão Araucária e 1 Pavilhão Hortênsia)



MEETING

- Exibição do vídeo de até 1min na
abertura e no intervalo

- Exposição da marca com
destaque nas telas

ESPAÇO COM INGRESSO
À PARTE FOCADO EM
CONTEÚDO E NETWORKING



- Aplicação da marca no site do evento

- Aplicação da marca no rodapé de 3 Emails MKT

- Aplicação da marca nas telas da Apresentação do
Festuris 2023 para imprensa e autoridades.

- Envio de 2 Emails MKT
(conteúdo de responsabilidade do patrocinador)

- Aplicação da marca no Catálogo Oficial
na página dos patrocinadores

- 3 posts em Instagram, Facebook e Linkedin do Festuris
(conteúdo de responsabilidade do patrocinador)

DEMAIS
CONTRAPARTIDAS



PATROCÍNIO GOLD
SUAMARCA SENDO VISTA E LEMBRADA

Confira nas páginas a seguir todas as aplicações
inclusas nesta cota.

3 COTAS > R$ 200 MIL



FEIRA DE
NEGÓCIOS

- Espaço físico de 50m2

- Projeto Especial / Construção
de Stand com valor de R$ 900,00m2

* inclusas taxas de montagem e Prefeitura



MEETING

- Exibição do vídeo de até 45seg
na abertura e no intervalo

- Exposição da marca com
destaque nas telas

ESPAÇO COM INGRESSO
À PARTE FOCADO EM
CONTEÚDO E NETWORKING



- Aplicação da marca no site do evento

- Aplicação da marca no rodapé de 2 Emails MKT

- Envio de 1 Email MKT
(conteúdo de responsabilidade do patrocinador)

- Aplicação da marca no Catálogo Oficial
na página dos patrocinadores

- 1 post em Instagram e Facebook do Festuris
(conteúdo de responsabilidade do patrocinador)

- Aplicação da marca nas telas da Apresentação
do Lançamento do Festuris 2023 para
imprensa e autoridades.

DEMAIS
CONTRAPARTIDAS



CO PATROCÍNIO
SUAMARCA EM DESTAQUE PARA O TRADE

Confira nas páginas a seguir todas as aplicações
inclusas nesta cota.

APENAS 1 COTA > R$ 100 MIL



CONTRAPARTIDAS

- Espaço físico de 24m² (montagem não está inclusa)

- Aplicação da marca no site do evento, junto aos
demais patrocinadores;

- Aplicação da marca em 02 (dois) e-mail marketing;

- Aplicação da marca no Catálogo Oficial na
página dos patrocinadores;

- Envio de 1 e-mail marketing
(conteúdo de responsabilidade do patrocinador);

- 1 post no Instagram no perfil do FESTURIS
(conteúdo de responsabilidade do patrocinador);

- 1 post no Facebook no perfil do FESTURIS
(conteúdo de responsabilidade do patrocinador);



INVISTA EM
MERCHANDISING,
TEMOS O ESPAÇO
PERFEITO PARA
SUAMARCA!



- Aplicação da marca com destaque
em um dos lados de 3.000 bolsas
de TNT distribuídas aos participantes

- Liberação para colocar material
promocional
*Dentro das bolsas, além de material informativo

do evento, a organização se reserva o direito de

incluir materiais de outras empresas, respeitando

o critéiro da concorrência.

- Aplicação da marca na Tela de Led

- Aplicação da marca na testeira de entrada

- Ação promocional dentro do espaço

Aplicação da marca em 30 banners
aéreos, frente e verso, que
identificam as ruas internas da
feira de negócios

VENDIDO PARA O LAGHETTO

ASSINATURA DAS BOLSAS SALA DE IMPRENSA SINALIZAÇÃO DE RUAS
1 COTA > R$ 50 mil 1 COTA > R$ 35 mil 1 COTA > R$ 50 mil

-



- Painel de boas vindas localizado na
entrada da feira de negócios.
*arte por conta do patrocinador.

- Pórtico de saída do evento.
*arte por conta do patrocinador

Pórtico de entrada do evento
*arte por conta do patrocinador.

- Adesivo de piso de 4x3m na feira
de negócios

PAINEL DE BOAS VINDAS PÓRTICO DE SAÍDA (EXTERNA) PÓRTICO DE ENTRADA
1 COTA > R$ 25 mil 1 COTA > R$ 40 mil 1 COTA > R$ 60 mil

-



- Backdrop de fundo

- 1 balcão Porta Credencial

- 1 painel de protocolos

- 8 painéis de 0,90 x 2m na área de acesso
ao centro de feiras

3 painéis nas guaritas de acesso
ao centro de feiras

SECRETARIA GERAL PAINÉIS EXTERNOS FRONT GUARITA
1 COTA > R$ 60 mil 1 COTA > R$ 35 mil 1 COTA > R$ 20 mil

-



Aplicação da marca com
exclusividade em um lado do
crachá > 10 mil unidades

Aplicação da marca com
exclusividade em todo o cordão
do crachá > 10 mil unidades

- Sua marca em 13 carros elétricos que
fazem o transporte dos participantes
entre estacionamento e centro de feiras.
*Possibilidade do motorista usar a camiseta fornecida

pela empresa.

CREDENCIAIS CORDÃO CRACHÁ CARROS ELÉTRICOS
1 COTA > R$ 30 mil 1 COTA > R$ 30 mil 1 COTA > R$ 40 mil

- -



- Painel de LED de 3 x 2m em área
estratégica do centro de feiras

- Possibilidade de ação promocional

*Neste painel só passa conteúdo do patrocinador

do espaço sem som.

- Exposição de veículo no Hall de Entrada
da feira. *Veículo de passeio.

- Tótem da marca

PAINEL DE LED EXPOSIÇÃO DE VEÍCULO / HALL EXPOSIÇÃO DE VEÍCULO / FEIRA

3 COTAS > R$ 30 mil 1 COTA > R$ 50 mil

R$ 35 mil

R$ 50 mil

R$ 65 mil

Até 6m de comprimento

Até 12m de comprimento

Acima de 12m de comprimento



- Logomarca com exclusividade no
aplicativo do evento.

- 2 adesivos de 3 x 2m

ou 1 adesivo de 4 x 3m

*Distribuídos em pontos estratégicos.

Arte por conta do patrocinador.

- 4 faces
*arte por conta do patrocinador.

- Propaganda do patrocinador, mais
programação do evento

PATROCÍNIO DO APLICATIVO ADESIVO DE PISO PAINEL AÉREO DIGITAL
1 COTA > R$ 40 mil 1 COTA > R$ 10 mil 1 COTA > R$ 60 mil



- Distribuídos pela feira de negócios.

TÓTEM INTERATIVO
8 COTAS > R$ 8 mil



PARAMAIS
INFORMAÇÕES

PARAPATROCINAR
OU EXPOR SUA

MARCA OU
DESTINO, ENTRE

EM CONTATO
COM SEUS

RESPECTIVOS
REPRESENTANTES

andrea@rossiezorzanello.com.br

telma@rossiezorzanello.com.br

telma@rossiezorzanello.com.br

andrea@rossiezorzanello.com.br

andrea@rossiezorzanello.com.br

rocsana@rossiezorzanello.com.br




