
CONEXÃO 
TURISMO-NEGÓCIOS

JUNTOS 
RECONSTRUINDO 
O TURISMO



Sua marca na feira de negócios turísticos 
mais efetiva da América do Sul

4 to 7 november  |  4 a 7 noviembre

GRAMADO

4 A 7 DE NOVEMBRO 2021 > 



Exposição da marca nas telas do evento.

A solenidade reúne representantes de todo o 
mercado turístico: do setor privado à esfera pública 
de decisão, presidentes de entidades de classe, 
ministros, governadores, deputados federais 
e estaduais, secretários estaduais, grandes 
autarquias e as maiores associações ligadas ao 
turismo nacional.

DIGITAL
IMPRESSO

SOLENIDADE DE ABERTURA

PATROCÍNIO DIAMANTE 1 COTA DE R$ 250.000,00

w Marca na homepage do site a partir da assinatura do contrato
w Assinatura em 8 e-mails mkt para um mailing de 40 mil contatos e empresas do setor
w Envio de 3 e-mails mkt com conteúdo de responsabilidade do patrocinador
w 6 publicações nos perfis sociais do evento Facebook e Instagram
w Inclusão da marca como patrocinador nos destaques do Instagram
w Certificados de Participação

w Sua marca no 
Catálogo Oficial do 
evento na página de 
patrocinadores

SUA 
MARCA 

AQUI

32ª EDIÇÃO              GRAMADO - RS - BRASIL              2020/2021

FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO



SINALIZAÇÃO
w Marca no outdoor institucional de 8,95m x 2,93m do Festuris na rótula de acesso ao Serra Park
w Placa de 4,5m x 3m na área de acesso ao Serra Park

PATROCÍNIO DIAMANTE 1 COTA DE R$ 250.000,00

 >>>>>>>>>>>>>>> SUA MARCA AQUI <<<<<<<<<<<<<<<



ADESIVOS DE PISO

DEMAIS CONTRAPARTIDAS

MÍDIA IMPRESSA
w Geração de pauta em 4 edições da Revista 
Festuris a partir da assinatura do contrato
w Citação em releases oficiais do evento enviados 
para a mídia especializada e imprensa geral
w Aplicação da marca nos anúncios do Festuris 
publicados na mídia especializada a partir da 
assinatura do contrato

w 2 adesivos de piso no tamanho 2,5m x 2m no 
corredor principal da feira de negócios

w Espaço de piso chão de até 50 m² com montagem modular padrão da feira
w Direito de explorar com material de divulgação a área externa do Centro de Feiras e todas as dependências do evento, 
mediante identificação prévia dos promotores e locais onde serão realizadas as ações
w Liberação para colocação de material promocional nas bolsas distribuídas aos participantes na feira
w Liberação para colocação de material promocional nas pastas distribuídas no Meeting Festuris
w Liberação para fixação de blimp (balão promocional produzido pelo patrocinador) na parte externa da feira de negócios
w Outros itens que o patrocinador entender importantes, desde que previamente acordados com a organização do evento
w 2 apartamentos em hotel quatro ou cinco estrelas no período do evento
w Traslado especial na ocasião do evento.

PATROCÍNIO DIAMANTE 1 COTA DE R$ 250.000,00



PATROCÍNIO OURO 2 COTAS DE R$ 150.000,00

Exposição da marca nas telas do evento.

A solenidade reúne representantes de todo o 
mercado turístico: do setor privado à esfera pública 
de decisão, presidentes de entidades de classe, 
ministros, governadores, deputados federais 
e estaduais, secretários estaduais, grandes 
autarquias e as maiores associações ligadas ao 
turismo nacional.

DIGITAL
IMPRESSO

SOLENIDADE DE ABERTURA

w Marca na homepage do site a partir da assinatura do contrato
w Assinatura em 8 e-mails mkt para um mailing de 40 mil contatos e empresas do setor
w Envio de 2 e-mails mkt com conteúdo de responsabilidade do patrocinador
w 2 publicações nos perfis sociais do evento Facebook e Instagram
w Inclusão da marca como patrocinador nos destaques do Instagram
w Certificados de Participação

w Sua marca no 
Catálogo Oficial do 
evento na página de 
patrocinadores

SUA 
MARCA 

AQUI

32ª EDIÇÃO              GRAMADO - RS - BRASIL              2020/2021

FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO



PATROCÍNIO OURO 2 COTAS DE R$ 150.000,00

SINALIZAÇÃO
w Marca no outdoor institucional 
de 8,95m x 2,93m do Festuris na 
rótula de acesso ao Serra Park
w Placa de 4,5m x 3m na área de 
acesso ao Serra Park

 >>>>>>>>>>>>>>> SUA MARCA AQUI <<<<<<<<<<<<<<<

DEMAIS CONTRAPARTIDAS
w Espaço de piso chão de até 30 m² (não inclusa montagem do projeto e conforme a disponibilidade de espaços)
w Direito de explorar com material de divulgação a área externa do Centro de Feiras e todas as dependências do evento, 
mediante identificação prévia dos promotores e locais onde serão realizadas as ações
w Liberação para colocação de material promocional nas bolsas distribuídas aos participantes na feira
w Outros itens que o patrocinador entender importantes, desde que previamente acordados com a organização do evento



PATROCÍNIO PRATA 2 COTAS DE R$ 100.000,00

Exposição da marca nas telas do evento.

A solenidade reúne representantes de todo o 
mercado turístico: do setor privado à esfera pública 
de decisão, presidentes de entidades de classe, 
ministros, governadores, deputados federais 
e estaduais, secretários estaduais, grandes 
autarquias e as maiores associações ligadas ao 
turismo nacional.

DIGITAL

IMPRESSO

SOLENIDADE DE ABERTURA

w Marca na homepage do site a partir da assinatura do contrato
w Envio de 1 e-mail mkt com conteúdo de responsabilidade do patrocinador
w 2 publicações nos perfis sociais do evento Facebook e Instagram
w Inclusão da marca como patrocinador nos destaques do Instagram

w Sua marca no Catálogo Oficial do 
evento na página de patrocinadores

SUA 
MARCA 

AQUI

32ª EDIÇÃO              GRAMADO - RS - BRASIL              2020/2021

FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO



PATROCÍNIO PRATA 2 COTAS DE R$ 100.000,00

SINALIZAÇÃO
w Marca no outdoor institucional 
de 8,95m x 2,93m do Festuris na 
rótula de acesso ao Serra Park
w Placa de 4,5m x 3m na área de 
acesso ao Serra Park

 >>>>>>>>>>>>>>> SUA MARCA AQUI <<<<<<<<<<<<<<<

DEMAIS CONTRAPARTIDAS
w Espaço de piso chão de até 30 m² (não inclusa montagem do projeto e conforme a disponibilidade de espaços)
w Direito de explorar com material de divulgação a área externa do Centro de Feiras e todas as dependências do evento, 
mediante identificação prévia dos promotores e locais onde serão realizadas as ações
w Liberação para colocação de material promocional nas bolsas distribuídas aos participantes na feira
w Outros itens que o patrocinador entender importantes, desde que previamente acordados com a organização do evento



PATROCÍNIO MEETING FESTURIS 1 COTA DE R$ 75.000,00

DIGITAL

IMPRESSOw Marca na homepage do site a partir da assinatura do contrato
w Envio de 1 e-mail mkt com conteúdo de responsabilidade do patrocinador
w 2 publicações nos perfis sociais do evento Facebook e Instagram
w Inclusão da marca como patrocinador nos destaques do Instagram

w Sua marca no Catálogo Oficial do 
evento na página de patrocinadores

32ª EDIÇÃO              GRAMADO - RS - BRASIL              2020/2021

FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO

SUA 
MARCA 

AQUI

DEMAIS CONTRAPARTIDAS:
w Liberação para colocação de banner e material promocional no 
hall de entrada e no Meeting Festuris
w Sinalização das capas de cadeiras do evento.

w Assinatura em destaque nas projeções das telas durante o evento
w Projeção de vídeo institucional nos dois dias do evento
w Espaço para breve speech de apresentação

SOLENIDADE DE ABERTURA



Veja também outras formas de participar

> > >

GRAMADO



ASSINATURA DAS BOLSAS
1 COTA DE R$ 25.000,00

ASSINATURA DAS BOLSAS
1 COTA DE R$ 25.000,00

Vender uma sugestão de destino ou marca é uma 
ideia que pode sair do papel.

- Aplicação da marca com destaque em um dos lados em 3 
(três) mil bolsas;

- Liberação para colocação de material promocional nas 
bolsas dos participantes.

Obs.: dentro das bolsas, além de material informativo do evento, 
a organização se reserva o direito de incluir materiais de outras 
empresas, respeitando o critério da concorrência.

* Layout meramente ilustrativo

Vender uma sugestão de destino ou marca é uma 
ideia que pode sair do papel.

w Aplicação da marca com destaque em um dos lados em 3 
(três) mil bolsas

w Liberação para colocação de material promocional nas 
bolsas dos participantes

Obs: dentro das bolsas, além de material informativo do evento, 
a organização se reserva o direito de incluir materiais de outras 
empresas, respeitando o critério da concorrência.

* Layout meramente ilustrativo



ASSINATURA DOS CRACHÁS
1 COTA DE R$ 30.000,00

Todo mundo sabe: quando as pessoas
carregam sua marca no peito, é porque você 
está muito bem-visto.

O Patrocinador terá sua assinatura sendo levada 

pelos corredores de toda a feira, no peito dos 

mais de 17 mil participantes do evento.

* Layout meramente ilustrativo.

ASSINATURA DOS CRACHÁS
1 COTA DE R$ 30.000,00

Todo mundo sabe: quando as pessoas
carregam sua marca no peito, é porque você 
está muito bem-visto.

O Patrocinador terá sua assinatura sendo levada 

pelos corredores de toda a feira, no peito dos 

participantes do evento.

* Layout meramente ilustrativo.



ASSINATURA DE MÁSCARAS
1 COTA DE R$ 30.000,00

Como este mundo mudou, alguns hábitos que 
pensávamos que não iríamos ter, chegou no 
Brasil... E um desses hábitos é o uso da MÁSCARA 
DE PROTEÇÃO. 
 
Por mais que há uma luz no final do túnel com a 
vacina, sabemos que para o Festuris deste ano 
ainda não poderemos abrir mão dela, e o uso da 
mesma continuará sendo imprescindível!  
E que tal ter a sua marca aplicada na máscara dos 
participantes do Festuris? 
 
Já pensou sua marca sair em todas as fotos do 
Festuris Gramado 2021? Lembrando que quando 
as pessoas carregam a sua marca, é porque a 
mesma merece todo esse destaque.

SUA 
MARCA 

AQUI



ASSINATURA DOS

CARROS ELÉTRICOS
1 COTA DE R$ 25.000,00

- Marca em 10 carros elétricos, sendo 2 em cada 

carro que fazem o percurso entre o Centro de 

Feiras e os Estacionamentos, no tamanho de 3,10 x 

0,35m.  Os 10 motoristas podem utilizar camisetas 

confeccionadas pelo patrocinador.

Quem trabalha no setor sabe: um transfer bem feito conquista qualquer cliente.

CARROS
ASSINATURA DOS

ELÉTRICOSCARROS
ASSINATURA DOS

ELÉTRICOS

Obs: Imagens de edições anteriores a pandemia



1 COTA DE R$ 50.000,00

Local de passagem obrigatória para os 
visitantes e expositores. 
w Aplicação da marca nas colunas do 
portal de entrada e no adesivo de piso 
do Centro de Feiras.

ASSINATURA DO 
PÓRTICO E ADESIVO 
DE PISO NO HALL 
DE ENTRADA

* arte a ser encaminhada pelo patrocinador

SUA MARCA AQUI



w Aplicação de 7 logos nos boxes de atendimento

w Aplicação de 2 logos nos boxes de 

credenciamento para expositor

w Liberação para colocação de material promocional 

nas bolsas do evento

w Balcão institucional para distribuição de material 

do patrocinador

Tudo começa na entrada do evento.

ASSINATURA DA 
SECRETARIA GERAL E CAEX
1 COTA DE R$ 30.000,00

SUA 
MARCA 

AQUI

SUA 
MARCA 

AQUI

SUA 
MARCA 

AQUI

SUA 
MARCA 

AQUI

SUA 
MARCA 

AQUI
SUA 

MARCA 
AQUI

SUA 
MARCA 

AQUI
SUA 

MARCA 
AQUI



 - Plataforma para exposição de carro com 

aproximadamente 20m² na recepção da 

feira geral.

1 COTA DE R$ 50.000,00

ASSINATURA DO CARRO 
NO HALL DE ENTRADA

 w Plataforma para exposição de carro 

com aproximadamente 20m² na 

recepção da feira geral

1 COTA DE R$ 50.000,00

ASSINATURA DO CARRO 
NO HALL DE ENTRADA

Obs: Imagens de edições anteriores a pandemia



PAINEL DE LED 
1 COTA DE R$ 20.000,00

PAINEL DE LED 
1 COTA DE R$ 20.000,00

* Conteúdo do vídeo ou arte da imagem é de
responsabilidade do patrocinador.

Faça sua marca aparecer como um 
filme diante dos olhos de cada um dos 
presentes.

Vídeo Wall de 9 telas ou Painel de LED de 2,5 
x 2m em área estratégica do Centro de Feiras. 
Inserção de vídeo institucional ou imagem.

PAINEL DE LED
OU VIDEO WALL
1 COTA DE R$ 15.000,00

- Painel de LED de 3m x 2m em área 

estratégica do Centro de Feiras a ser 

consultada;

- Inserção de vídeo institucional ou 

imagem;

Obs.: Conteúdo do vídeo ou arte da imagem 

é de responsabilidade do patrocinador

Faça sua marca aparecer como um 
filme diante dos olhos de cada um 
dos participantes.

w Painel de LED de 3m x 2m em área estratégica 

do Centro de Feiras a ser consultada

w Inserção de vídeo institucional ou imagem

Obs: Conteúdo do vídeo ou arte da imagem é de 

responsabilidade do patrocinador

Faça sua marca aparecer como um 
filme diante dos olhos de cada um 
dos participantes.



Pontos estratégicos para sua marca estender
um verdadeiro tapete vermelho aos visitantes.

w 2 adesivos de piso 2,5 x 2m
w 1 adesivo de piso 3 x 2m

Obs.: Adesivos são distribuídos em pontos estratégicos 
da feira, incluindo o corredor principal.

PATROCÍNIO ADESIVO DE PISO
1 COTA DE R$ 7.000,00

  SUA MARCA AQUI 



ESPAÇOS

GRAMADO

COMERCIAL@FESTURISGRAMADO.COM.BR +55 54 3286 3313 >  



Lounge Reception: R$ 45.000,00

Collection Diamond: R$ 34.000,00

Collection Amber: R$ 24.000,00

Collection Garden: R$ 15.000,00

Collection Wedding: R$ 14.000,00

* mais informações:

tamiris@festurisgramado.com.br



Lounge: R$ 10.000,00

Ilha MICE: R$ 6.000,00

Ilha Business: R$ 4.000,00

Ilha  Tecnologia: R$ 3.000,00

* mais informações:

paola@festurisgramado.com.br



Patrocínio Master: R$ 20.000,00

Mesa de Atendimento: R$ 5.000,00

* mais informações: comercial@festurisgramado.com.br



GREEN EXPERIENCE

Patrocínio Master: R$ 40.000,00

Assinatura da Sala de Experiência: R$ 30.000,00

Lounge: R$ 15.000,00

Mesa Estilo Bistrô:R$ 8.000,00

* mais informações: tamiris@festurisgramado.com.br



Patrocínio Master: R$ 30.000,00

Lounge Bem Estar: R$ 10.000,00

Mesas: R$ 3.000,00

* mais informações: andrea@festurisgramado.com.br



Esperamos vocês.

GRAMADO



GRAMADO

festurisgramado.com

festurisgramado in/festurisfesturis


