
SERRA PARK > GRAMADO RS

RESSIGNIFICANDO
O TURISMO 

3 A 6 DE NOVEMBRO > 2022



MAIS DE 33 ANOS
da feira de negócios de turismo
mais efetiva da América Latina.

E com ela a missão de conectar marcas, 
destinos e pessoas para contribuir no 
desenvolvimento do turismo.



O TURISMO

Com números extremamente
positivos, estar no Festuris é estar
por dentro das transformações,
crescer nos negócios e ainda
fortalecer a sua marca.

TEM MUDADO E SE
ADAPTADO COM RAPIDEZ.



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

APENAS  1 COTA > R$ 550 mil

A EXPOSIÇÃO DA SUA MARCA ELEVADA
AO MÁXIMO DE POTÊNCIA

PATROCÍNIO MASTER



EXPECTATIVA 2022



- Exibição de vídeo
   com até 1min

- Participação na mesa
   diretora com as demais
   autoridades

- Exposição da marca com
   destaque nas telas

SOLENIDADE
DE ABERTURA



- Espaço físico de 154m2

   na Área Premium   

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

  * inclusas taxas de montagem e Prefeitura

- 3 adesivos de piso de 4 x 3m
   na Área Premium

- 1 cilindro aéreo com diâmetro de
3m e altura de1,5m

FEIRA DE NEGÓCIOS



ESPAÇO COM INGRESSO À PARTE

FOCADO EM CONTEÚDO E NETWORKING

- Participação no painel (20min)   

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

- Exposição da marca com
   destaque nas telas

MEETING



- Aplicação da marca com destaque no site do evento

-  Aplicação do logotipo nas peças gráficas do evento

-  Aplicação da marca em 5 Emails MKT

- Aplicação da marca nos certificados digitais do Meeting

- Aplicação de logotipo nas pastas do Meeting Festuris
 
- Envio de 5 Emails MKT
   (conteúdo de responsabilidade do patrocinador)

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

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

DEMAIS
CONTRAPARTIDAS



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

3 COTAS > R$ 325 mil

A SUA MARCA PRESENTE EM TODO LUGAR

PATROCÍNIO PREMIUM



- Exibição de vídeo
   com até 1min

- Exposição da marca nas telas

SOLENIDADE
DE ABERTURA



- Espaço físico de 80m2

   na Área Premium   

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

   * inclusas taxas de montagem e Prefeitura

- 1 adesivo de piso de 3 x 2m
   em área estratégica
   (exceto Área Premium)

FEIRA DE NEGÓCIOS



- Aplicação da marca no site do evento

- Aplicação da marca em 3 Emails MKT

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

- Aplicação da marca no Catálogo Oficial
   na página dos patrocinadores

- 2 posts em Instagram e Facebook do Festuris
   (conteúdo de responsabilidade do patrocinador)

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

DEMAIS
CONTRAPARTIDAS



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

3 COTAS > R$ 185 mil

SUA MARCA SENDO VISTA E LEMBRADA

PATROCÍNIO



- Exibição de vídeo
   com até 45seg

- Exposição da marca com
   destaque nas telas

SOLENIDADE
DE ABERTURA



- Espaço físico de 40m2

  *exceto Área Premium   

- Projeto Especial / Construção
  de Stand com valor de R$ 800,00m2

  * inclusas taxas de montagem e Prefeitura

FEIRA DE NEGÓCIOS



- Aplicação da marca no site do evento

- Aplicação da marca em 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)

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

DEMAIS
CONTRAPARTIDAS



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

APENAS  1 COTA > R$ 100 mil

SUA MARCA EM DESTAQUE PARA O TRADE

CO PATROCÍNIO 



- Exibição de vídeo
   de até 45 segundos

- Exposição da marca com
   destaque nas telas

SOLENIDADE
DE ABERTURA



- 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);

 

DEMAIS
CONTRAPARTIDAS



SUA MARCA
TAMBÉM PODE
APARECER
DE OUTRAS FORMAS:



ASSINATURA DAS BOLSAS

- Aplicação da marca com destaque
   em um dos lados de 3.000 bolsas
   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.    

1 COTA > R$ 50 mil

SALA DE IMPRENSA

- Aplicação da marca no banner de
   identificação do espaço

- Ação promocional dentro do espaço   

1 COTA > R$ 20 mil

SINALIZAÇÃO DE RUAS

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

1 COTA > R$ 50 mil



PAINEL DE BOAS VINDAS

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

1 COTA > R$ 15 mil

PÓRTICO DE SAÍDA (EXTERNA)

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

1 COTA > R$ 40 mil

PÓRTICO DE ENTRADA

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

   
- Adesivo de piso de 4x3m na feira
   de negócios

1 COTA > R$ 60 mil



SECRETARIA GERAL

- Backdrop de fundo

- 1 balcão Porta Credencial

- 1 painel de protocolos
   

1 COTA > R$ 60 mil

PAINÉIS EXTERNOS

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

1 COTA > R$ 35 mil

FRONT GUARITA

- 3 painéis nas guaritas de acesso ao
   centro de feiras

1 COTA > R$ 20 mil



CREDENCIAIS

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

1 COTA > R$ 30 mil

CORDÃO CRACHÁ

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

1 COTA > R$ 30 mil

CARROS ELÉTRICOS

- Sua marca em 10 carros elétricos que
   fazem o transporte dos participantes
   entre estacionamento e centro de feiras.
   *Possibilidade do motorista usar a camiseta fornecida
      pela empresa. 

1 COTA > R$ 30 mil



PAINEL DE LED

- 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.

3 COTAS > R$ 30 mil

EXPOSIÇÃO DE VEÍCULO / HALL

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

- Tótem da marca

1 COTA > R$ 40 mil

EXPOSIÇÃO DE VEÍCULO / FEIRA

- Exposição de veículo dentro da feira.
   *Veículo utilitário.    

   
- Tótem da marca

- Espaço de até 60m²

1 COTA > R$ 60 mil



PATROCÍNIO DO APLICATIVO

- Logomarca com exclusividade no
   aplicativo do evento.   

1 COTA > R$ 40 mil

ADESIVO DE PISO

- 2 adesivos de 2,5 x 2m

- 1 adesivo de 3 x 2m

   *Distribuídos em pontos estratégicos.
    Arte por conta do patrocinador.

1 COTA > R$ 10 mil

PAINEL AÉREO DIGITAL

- 4 faces
   *arte por conta do patrocinador.

- Propaganda do patrocinador, mais 
   programação do evento
  

1 COTA > R$60mil



TÓTEM INTERATIVO

- Distribuídos pela feira de negócios.  

8 COTAS > R$ 8 mil

VOCÊ TAMBÉM PODE FOCAR NUM 
ASPECTO EM ESPECÍFICO.

CONFIRA NAS PRÓXIMAS PÁGINAS
NOSSOS ESPAÇOS SEGMENTADOS
E SUAS COTAS > > >



- Exposição da marca nas telas de abertura
   nos 2 dias do evento

- Exibição de vídeo de até 1min30seg

- Aplicação da marca na homepage do
   hotsite do evento

- Aplicação da marca no painel de credenciamento

- Aplicação da marca em E-Book
 
- Lounge de 3x3m na área do evento com:
 > forração
 > ponto de iluminação
 > ponto de energia
 > painel instagramável de 3 x 2,2m
     (arte fornecida pelo patrocinador) 
 > mesa bsitrô com 2 banquetas

Patrocínio de evento
com ingresso à parte
focado em conteúdo e
networking.

2 COTAS > R$ 100 mil

meeting
FESTURIS



Com um toque personalizado 
e sofisticado, o espaço proporcionará 
encontros inspiradores e com 
diferenciais competitivos que irão 
garantir uma verdadeira imersão 
nas tendências do setor.

COLLECTION LOUNGE RECEPTION
1 COTA > R$ 45 mil

COLLECTION DIAMOND
1 COTA > R$ 36 mil

COLLECTION AMBER
1 COTA > R$ 26 mil

COLLECTION GARDEN
1 COTA > R$ 18 mil

COLLECTION BISTROT
1 COTA > R$ 16 mil

BISTROT BAR
1 COTA > R$ 27 mil



BUSINESS &
INNOVATION

LOUNGE ATENDIMENTO CLASSIC
1 COTA > R$ 15 mil

LOUNGE ATENDIMENTO BASIC
1 COTA > R$ 12 mil

ILHA MICE / MESA DE ATENDIMENTO
1 COTA > R$ 6,5 mil

PATROCÍNIO ILHA MICE
1 COTA > R$ 30 mil

ILHA BUSINESS / BALCÃO ATENDIMENTO
1 COTA > R$ 5 mil

PATROCÍNIO ILHA BUSINESS
1 COTA > R$ 35 mil

ILHA TECNOLOGIA / BALCÃO STARTUP
1 COTA > R$ 4 mil

Proporciona ao expositor 
a ampliação de suas redes de 
relacionamento, dos conhecimentos 
sobre tendências e tecnologias, 
gerando condições ,ideias para a 
geração de negócios sólidos.



PATROCÍNIO MASTER
LOUNGE ATENDIMENTO
1 COTA > R$ 30 mil

LOUNGE DE ATENDIMENTO
1 COTA > R$ 18 mil

COTA MERCHANDISING
1 COTA > R$ 15 mil

BALCÃO ATENDIMENTO
1 COTA > R$ 8 mil

GREEN EXPERIENCE

O turismo de experiência além 
de estar na lista dos principais 
desejos está sendo percebido e 
elencado como uma necessidade 
para a ressignificação da vida, 
do sentir-se vivo. 



Em 2022, o espaço volta a 
ser realizado em ambiente 
único e exclusivo. Chegou a 
tão esperada hora de dizer: 
“sim, eu aceito” gerar negócios, 
reunir fornecedores e 
compradores em potencial.

MESA BISTROT
1 COTA > R$ 8 mil

MESA
1 COTA > R$ 12 mil

LOUNGE RECEPTION
1 COTA > R$ 25 mil



LOUNGE DE ATENDIMENTO
1 COTA > R$ 12 mil

MESA DE ATENDIMENTO
1 COTA > R$ 6 mil

PATROCÍNIO DO ESPAÇO
1 COTA > R$ ??? mil

Em 2022 abrace a oportunidade 
de mostrar que o seu destino 
ou empresa tem orgulho de ser 
muito mais do que um negócio, 
e sim uma experiência de respeito, 
acolhimento e muito amor.



Patrocinador Master:
2 COTAS > R$ 60 mil

Alameda Gourmet:
R$ 12 mil

Balcão de Atendimento
R$ 8 mil

Patrocínio Ilha Terroir
R$ 35 mil

Wine Class
R$ 3 mil/hora

Arena Gastronômica
R$ 30 mil

Espaço Business Gourmet
R$ 15 mil

FOOD & DRINKS

O espaço reunirá degustações, 
vendas de produtos únicos e 
selecionados, conteúdo 
especializado e muito networking, 
garantindo assim, a visibilidade 
que a sua marca merece.



Comercial Festuris

QUERO PARTICIPAR:

comercial@festurisgramado.com.br

+55 54 3286 3313

festurisgramado.com

festurisgramado

festuris

in/festuris


