BOOK DE PRODUTOS

A Seafood Show é um encontro de negócios entre produtores,
fornecedores, frigoríficos, varejistas, atacadistas, food service,
distribuidores, importadores, exportadores e fabricantes
de maquinário auxiliar.

Todos conectados para impulsionar o mercado e se
consolidar como a maior feira de pescado da América Latina

•
•
•
•
•
•

Almoço de Abertura;
Seafood Storytelling Show;
Seafood Tech Show;
Seafood Talk Show;
Seafood Innovation Show;
Seafood Service Show.

Opção por área livre ou pacote completo

• Pavilhões Internacionais
• Pacotes de Estandes
• Area Livre

ÁREA LIVRE

ÁREA LIVRE
M² de chão sem estrutura de montagem.
Altura máxima de montagem:
3,20m + 0.10 cm de piso elevado

ÁREA COM SERVIÇOS:

MERCHANDISING:
• Logo aplicado no site;
• Material na sala de imprensa;
• Destaque no Guia de Fornecedores
de Pescados Revista Seafood Brasil.

• Segurança noturno;
• Limpeza;
• Energia mínima.
Taxa da prefeitura não inclusa

PACOTE

BRONZE

PACOTE BRONZE
Estande de 09m²

ÁREA COM SERVIÇOS:
• Segurança em sistema coletivo (período noturno);
• Limpeza (antes do funcionamento da feira);
• Energia elétrica (mínima obrigatória);
• Extintor (compatível com o espaço).
ESTRUTURA:
• Montagem em perfis de alumínio e painéis de vidro revestidos com adesivo
na cor azul e acabamento superior na cor branca, (pé direito 2,70m);
• Carpete forração na cor bege aplicado diretamente no piso do pavilhão;
• Aplicação do logo da empresa na parte superior da estrutura, em área
de 1,00x0,50m (LxA), arte fornecida pelo cliente;
• Iluminação através de luminárias de LED (luz amarela);
• 01 Tomada tripino 220V.
MOBILIÁRIO (cor branca):
• 01 Banqueta fixa;
• 01 Lixeira em PVC.
EXPOSITOR:
• 01 Balcão padrão em alumínio, com fechamento frontal em vidro na cor azul
medindo 1,00 x 0,50 x 1,00m (LxPxA), com 01 lance de prateleira de madeira
e portas de correr e fechadura modelo jacaré.
MERCHANDISING:
• Logo aplicado no site;
• Material na sala de imprensa;
• Destaque no Guia de Fornecedores de Pescados Revista Seafood Brasil.

Taxa da prefeitura não inclusa

PACOTE

PRATA

PACOTE PRATA
Estande de 15m²

ÁREA COM SERVIÇOS:
• Segurança em sistema coletivo (período noturno);
• Limpeza (antes do funcionamento da feira);
• Energia elétrica (mínima obrigatória);
• Extintor (compatível com o espaço).
ESTRUTURA:
• Montagem em perfis de alumínio e painéis de vidro revestidos com adesivo
na cor azul e acabamento superior na cor branca, (pé direito 2,70m);
• Carpete forração na cor bege aplicado diretamente no piso do pavilhão;
• Aplicação do logo da empresa na parte superior da estrutura, em área
de 1,00x0,50m (LxA), arte fornecida pelo cliente;
• Iluminação através de luminárias de LED (luz amarela);
• 01 Tomada tripino 220V.
MOBILIÁRIO (cor branca):
• 01 Mesa redonda com tampo de madeira;
• 04 Cadeiras fixas;
• 01 Banqueta fixa;
• 01 Lixeira em PVC.
EXPOSITOR:
• 01 Balcão padrão em alumínio, com fechamento frontal em vidro na cor azul
medindo 1,00 x 0,50 x 1,00m (LxPxA), com 01 lance de prateleira de madeira
e portas de correr e fechadura modelo jacaré.
MERCHANDISING:
• Logo aplicado no site;
• Material na sala de imprensa;
• Destaque no Guia de Fornecedores de Pescados Revista Seafood Brasil.

Taxa da prefeitura não inclusa

PACOTE

OURO

PACOTE OURO
Estande de 25m²

ÁREA COM SERVIÇOS:
• Segurança em sistema coletivo (período noturno);
• Limpeza (antes do funcionamento da feira);
• Energia elétrica (mínima obrigatória);
• Extintor (compatível com o espaço).
ESTRUTURA:
• Montagem em perfis de alumínio e painéis formicalizados na cor branca,
com fechamento em painéis de vidro parcialmente adesivados na cor azul,
com elevação interna de 2,53m e externa de 2,70m;
• Carpete forração bege aplicado diretamente no piso do pavilhão;
• Fachada construída em madeira, revestida em napa na cor branca
medindo 1,00x2,90m (LxA);
• 01 Depósito medindo 2,00x1,00m, com 3 lances de prateleira de madeira
medindo 1,00x0,50m (LxP);
• Aplicação dos logos da empresa, sendo: 01 Adesivo na fachada frontal
medindo 0,90x0,90m (LxA), 02 adesivos nas fachadas laterais medindo
1,00x,0,50m (LxA), arte fornecida pelo cliente;
• Iluminação através de luminárias de LED (luz amarela);
• 03 tomadas tripino 220V.
MOBILIÁRIO (cor branca):
• 01 Mesa redonda com tampo de madeira;
• 04 Cadeiras fixas;
• 01 Banqueta fixa;
• 02 Poltronas;
• 01 Mesa de canto;
• 01 Freezer;
• 01 Lixeira em PVC na cor branca.

EXPOSITOR:
• 01 Balcão construído em madeira, com revestimento na cor branca, medindo
2,00x0,50x1,00m (LxPxA), com 01 lance de prateleira;
MERCHANDISING:
• Logo aplicado no site;
• Material na sala de imprensa;
• Logo no guia do visitante
• Destaque no Guia de Fornecedores de Pescados Revista Seafood Brasil.

Taxa da prefeitura não inclusa

PACOTE

DIAMANTE

PACOTE DIAMANTE
Estande de 50m²

ÁREA COM SERVIÇOS:
• Segurança em sistema coletivo (período noturno);
• Limpeza (antes do funcionamento da feira);
• Energia elétrica (mínima obrigatória);
• Extintor (compatível com o espaço).
ESTRUTURA:
• Montagem em perfis de alumínio e painéis formicalizados na cor branca,
com fechamento em painéis de vidro parcialmente adesivados na cor azul,
com elevação interna de 2,53m e externa de 2,70m;
• Carpete forração bege aplicado diretamente no piso do pavilhão;
• Fachada construída em madeira, revestida em napa na cor branca
medindo 1,00x2,90m (LxA);
• Aplicação dos logos da empresa, sendo: 01 Adesivo na fachada frontal
medindo 0,90x0,90m (LxA), 03 adesivos nas fachadas laterais medindo
1,00x,0,50m (LxA), arte fornecida pelo cliente;
• 01 Sala de reunião medindo 3,00x3,00m (LxP);
• 01 Depósito medindo 4,00x1,50m, com 6 lances de prateleiras de madeira
medindo 1,00x0,50m (LxP), 01 Bancada padrão medindo 1,00x0,50x1,00m
(LxPxA) e uma pia simples;
• Iluminação através de luminárias de LED (luz amarela);
• 04 tomadas tripino 220V.
MOBILIÁRIO (cor branca):
• 02 Mesas redondas com tampo de madeira;
• 08 Cadeiras fixas;
• 01 Mesa bistrô com tampo de madeira;
• 03 Banquetas fixas;
• 01 Armário baixo;

• 01 Freezer;
• 02 Lixeiras em PVC.
EXPOSITOR:
• 01 Balcão em formato “U’, construído em madeira, medindo 3,00x2,00x1,00m
(LxPxA), com 01 lance de prateleira.
MERCHANDISING:
• Logo aplicado no site;
• 01 Newsletter sobre a empresa;
• Material na sala de imprensa;
• Logo no guia do visitante;
• Destaque no Guia de Fornecedores de Pescados Revista Seafood Brasil.

Taxa da prefeitura não inclusa

PACOTE

PLATINA I

PACOTE PLATINA I
Estande de 100m² com 01 sala de reunião.
ÁREA COM SERVIÇOS:
• Segurança em sistema coletivo (período noturno);
• Limpeza (antes do funcionamento da feira);
• Energia elétrica (mínima obrigatória);
• Extintor (compatível com o espaço).
ESTRUTURA:
• Montagem em perfis de alumínio e painéis formicalizados na cor branca,
com fechamento em painéis de vidro parcialmente adesivados na cor azul,
com elevação interna de 2,53m e externa de 2,70m;
• Carpete forração bege aplicado diretamente no piso do pavilhão;
• Fachada construída em madeira, revestida em napa na cor branca
medindo 2,00x2,90m (LxA);
• Aplicação dos logos da empresa, sendo: 01 adesivo na fachada frontal
medindo 0,90x0,90m (LxA), 04 adesivos nas fachadas laterais medindo
1,00x,0,50m (LxA), arte fornecida pelo cliente;
• 01 Sala de reunião medindo 4,00x3,00m (LxP);
• 01 Sala para aula show medindo 5,00x6,00m (LxP), com uma bancada
padrão para apoio medindo 2,00x0,50x1,00m (LxPxA) e 01 pia simples;
• 01 Depósito medindo 4,00x2,00m (LxP), com 6 lances de prateleiras
de madeira medindo 1,00x0,50m (LxP), 01 bancada padrão medindo
1,00x0,50x1,00m (LxPxA) e 01 pia simples;
• Iluminação através de luminárias.

• 01 Armário baixo;
• 01 Freezer;
• 03 Lixeiras em PVC.

MOBILIÁRIO (cor branca):
• 01 Balcão em “U’, construído em marcenaria, medindo 2,5x2,00x1,0m (LxPxA);
• 01 Balcão construído em madeira, medindo 1,0x0,50x1,0m (LxPxA) cada;
• 01 Balcão construído em madeira, medindo 3,0x0,50x1,0m (LxPxA) cada;
• 01 Banqueta fixa;
• 02 Mesas redondas com tampo branco;
• 01 Mesa oval com tampo branco;
• 30 Cadeiras fixas;

MERCHANDISING:
• 01 Banner aéreo;
• 01 Newsletter sobre a empresa;
• Material na sala de imprensa;
• Logo no guia do visitante;
• Destaque no Guia de Fornecedores de Pescados Revista Seafood Brasil;
• Logo aplicado no site com título Expositor.

Taxa da prefeitura não inclusa

EXPOSITOR:
• 01 Balcão em “U’ construído em madeira, medindo 2,5x2,00x1,0m (LxPxA),
com 01 lance de prateleira;
• 01 Balcão construído em madeira, medindo 3,0x0,50x1,0m (LxPxA),
com 01 lance de prateleira;
• 01 Balcão construído em madeira, medindo 1,0x0,50x1,0m (LxPxA),
com 01 lance de prateleira.

PACOTE

PLATINA II

PACOTE PLATINA II
Estande de 100m² com 02 salas de reunião.
ÁREA COM SERVIÇOS:
• Segurança em sistema coletivo (período noturno);
• Limpeza (antes do funcionamento da feira);
• Energia elétrica (mínima obrigatória);
• Extintor (compatível com o espaço).
ESTRUTURA:
• Montagem em perfis de alumínio e painéis formicalizados na cor branca,
com fechamento em painéis de vidro parcialmente adesivados na cor azul,
com elevação interna de 2,53m e externa de 2,70m;
• Carpete forração bege aplicado diretamente no piso do pavilhão;
• Fachada construída em madeira, revestida em napa na cor branca
medindo 2,00x2,90m (LxA);
• Aplicação dos logos da empresa, sendo: 01 Adesivo na fachada frontal medindo
0,90x0,90m (LxA), 03 adesivos nas fachadas laterais medindo 1,00x,0,50m (LxA),
arte fornecida pelo cliente;
• 02 Salas de reunião medindo 3,00x3,00m (LxP);
• 01 Depósito medindo 4,00x2,00m (LxP), com 6 lances de prateleiras de madeira
medindo 1,00x0,50m (LxP), 01 Bancada padrão medindo 1,00x0,50x1,00m
(LxPxA) e 01 pia simples;
• Iluminação através de luminárias de LED (luz amarela);
• 05 tomadas tripino 220V.
MOBILIÁRIO (cor branca):
• 04 Mesas redondas com tampo branco;
• 02 Mesas ovais com tampo branco;
• 28 Cadeiras fixas;
• 01 Banqueta fixa;
• 02 Armários baixos;
• 01 Freezer;
Taxa
• 03 Lixeiras em PVC.

da prefeitura não inclusa

EXPOSITOR:
• 01 Balcão em “U’ construído em madeira, medindo 2,5x2,00x1,0m (LxPxA),
com 01 lance de prateleira;
• 01 Balcão construído em madeira, medindo 1,0x0,50x1,0m (LxPxA),
com 01 lance de prateleira;
MERCHANDISING:
• 01 Banner aéreo;
• 01 Newsletter sobre a empresa;
• Material na sala de imprensa;
• Logo no guia do visitante;
• Destaque no Guia de Fornecedores de Pescados Revista Seafood Brasil;
• Logo aplicado no site com título Expositor.

PATROCÍNIO

SEAFOOD
STORYTELLING
SHOW

PATROCÍNIO

SEAFOOD STORYTELLING SHOW

Coquetel de networking em que empreendedores do setor no Brasil
e exterior contam sua trajetória de sucesso.

CONTRAPARTIDAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Logotipo no site;
Logotipo projetado no telão em formato randômico;
Logotipo aplicado em 02 newsletters sobre o Evento;
01 Newsletter Exclusiva sobre a empresa;
01 Post nas redes sociais;
Filme de 1 minuto produzido pelo patrocinador no início do evento;
Inserção produto no Coquetel (no caso de fornecedores);
Distribuição de folders do patrocinador aos participantes.

Quantidade de cotas: 3

PATROCÍNIO

SEAFOOD
TECH SHOW

PATROCÍNIO

SEAFOOD TECH SHOW

Área de 126m² para Frigorífico Modelo montado na
feira para demonstrar integração homem-máquina-software.

CONTRAPARTIDAS:
•
•
•
•
•
•

Logotipo no site;
Naming Rights em caso de exclusividade;
Logotipo aplicado no Espaço;
Logotipo na newsletter sobre o Evento;
01 Post nas redes sociais;
Espaço para colocação de máquina/equipamento ou serviços
(aproximadamente 6m2 para cada patrocinador);
• Totem na entrada com o descritivo dos patrocinadores do espaço
e respectivos produtos/serviços.
Quantidade de cotas: 10

PATROCÍNIO

SEAFOOD
TALK SHOW

PATROCÍNIO

SEAFOOD TALK SHOW

Salões temáticos de apresentações e discussão sobre a comercialização,
importação e distribuição dos principais grupos de produtos do pescado.

CONTRAPARTIDAS:
•
•
•
•
•

Logotipo no site;
Logotipo na tela de descanso;
Logotipo aplicado em 02 newsletters sobre o evento;
01 Newsletter Exclusiva sobre o patrocinador do evento;
02 Posts nas redes sociais.

Quantidade de cotas: 3

PATROCÍNIO

SEAFOOD
INNOVATION
SHOW 2020
REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

PATROCÍNIO

SEAFOOD INNOVATION SHOW 2020
Premiação de Incentivo ao setor. Categoria Varejo: melhor praticidade,
saúde e bem-estar, sustentabilidade, inovação. Categoria Food Service:
melhor solução, produto inovador, sabor, sustentabilidade.

CONTRAPARTIDAS:
• Logotipo na página do site sobre o Premio;
• Totem de chão com logotipo dos vencedores
ao lado da exposição dos produtos;
• 01 Newsletters sobre o Premio com o logotipo;
• Logotipo no Back Drop de Entrega do Prêmio;
• 01 Post nas redes sociais;
• Direito a fala de 1 minuto na entrega do Prêmio.
Quantidade de cotas: 3
* Patrocínio apenas de empresas que não sejam das categorias do prêmio.

PATROCÍNIO

SEAFOOD
SERVICE SHOW

PATROCÍNIO

SEAFOOD SERVICE SHOW

Área de 108m² com estrutura de cozinha, áudio visual, transmissão simultânea
e 70 cadeiras. Espaço para apresentação de aulas técnicas e gastronomia do pescado.
Participam Chefs convidados ou indicados pelos expositores/patrocinadores.

CONTRAPARTIDAS:
• Logo no site na página do evento;
• Logo nas newsletters do evento;
• 03 Aulas Exclusivas nas Oficinas com o uso do seu produto
e com seu próprio Chef;
• Identidade Visual do Espaço no caso de cota exclusiva;
• Logo no painel em caso de cota não exclusiva;
• Filme da empresa de até 1 minuto nos intervalos das apresentações;
• Logo no totem da Programação.
Quantidade de cotas: 4

PATROCÍNIO

SEAFOOD
MASTER
REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO

PATROCÍNIO

SEAFOOD MASTER
CONTRAPARTIDAS:
•
•
•
•
•
•

Aplicação de logo no material de divulgação do evento;
Aplicação de logo nos anúncios de revistas especializadas;
01 Post nas redes sociais;
Banner digital na home do site oficial do evento;
Logo no painel de fundo de palco dos auditórios;
Inserção de anúncio digital randômico nos 02 totens digitais
(arte fornecida pelo patrocinador);
• Vídeo institucional de 1 min. antes das palestras no auditório
(material fornecido pelo patrocinador);
• Distribuição de material do patrocinador durante as palestras;
• Logo no Guia do Visitante.
Quantidade de cotas: 4

PATROCÍNIO

ALMOÇO

PATROCÍNIO

ALMOÇO

Evento de Abertura e Premiação dentro do auditório no dia 20 de setembro das 12h00
às 14h30 no auditório C. Convidados: Patrocinadores, Imprensa, Associações,
Autoridades e Expositores.

CONTRAPARTIDAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Público estimado de 100 pessoas;
Fornecimento do pescado no cardápio;
Projeção de vídeo de 1 minuto (produzido pelo patrocinador);
Display de acrílico com o número da mesa e o logo dos patrocinadores;
Logotipo no site do evento com link com o título Patrocinador;
Logotipo nas newsletters do evento com o título Patrocinador;
Colocação de folder da empresa nas mesas do almoço;
04 Convites para o almoço;
Direito a fala na Abertura do Almoço.

MERCHANDISING

Arte inserida na home do site em modo
randômico com link para site da empresa.

Arte inserida na home do site em modo
randômico com link para site da empresa.

News com arte exclusiva fornecida pelo cliente.
Enviada para o mailing da feira.

Logo aplicado no local exato do estande
para áreas acima de 40m².

Anúncio no guia do visitante.

Lona impressa frente e verso.

Imagem em modo randômico.

Cordão do crachá de visitante impresso
com a marca do cliente.

Exposição de estrutura inflável dentro do pavilhão.

Distribuição de folder ou brinde
em local pré-determinado.

Ambientação de área aberta dentro do pavilhão.

Sampling e/ou arte nas placas das cancelas.

Adesivo de chão.

Logo aplicado no local exato do estande
para áreas acima de 40m².

seafoodshow@francal.com.br
Realização/Organização

