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BOOK DE PRODUTOS

A feira de negócios onde você vai
encontrar, com segurança, tudo o que
precisa para programar suas negociações
para o Natal e Semana Santa.
Um encontro entre produtores,
fornecedores, frigoríficos, varejistas,
atacadistas, food service, distribuidores,
importadores, exportadores e
fabricantes de maquinário auxiliar.

2,4 bilhões

de pessoas
empregadas no
setor na América
Latina

10,5 kg é o

consumo per
capita/ano da
América Latina o mundo consome

20,3 kg

na pesca e

26% trabalham
na aquicultura

9,7% da frota

pesqueira mundial
está nas Américas

AMÉRICA LATINA:
NASCE UM NOVO HUB
MUNDIAL DE PESCADO

51% do comércio

da América Latina
acontece dentro
do bloco

*Fonte: FAO

84% trabalham

32,8% - projeção
de aumento da
produção entre
2018 e 2030

33% - projeção

US$ 20 bilhões

de aumento do
consumo até 2030

são exportados em
pescado pelo bloco

Oferta de
pescado no Brasil –

1,886 milhão
de t / 9,05 kg /per
capita

Indústria de
processamento fatura

R$ 10 bilhões
por ano

Faturamento
da Piscicultura

R$ 5 bilhões

Faturamento
da Carcinicultura

R$ 2 bilhões

BRASIL: POTÊNCIA NA
PRODUÇÃO E CONSUMO
Faturamento do
Varejo de Pescado

R$ 2,83 bilhões

Food Service

350 mil
restaurantes
com pescados

Gasto do
Food Service
com Pescado

R$ 1,10 bilhão

Faturamento
Importadores
e Distribuidores

R$ 3 bilhões

NETWORKING
UMA PLATAFORMA
COMPLETA DE NEGÓCIOS
Opção por área livre ou padrão
• Pacotes de Estandes
• Área Livre

FORMATO
DO EVENTO

CONTEÚDO
SEAFOOD TALK SHOW

Salões temáticos com apresentações
e discussões sobrecomercialização,
importação e distribuição dos
principais grupos de produtos
de pescado.

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).

3,0m
3,0m

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;
• 01 Tomada tripino 220V.
MOBILIÁRIO (cor branca):
• 1 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.

PLANTA BAIXA
TAXA DA PREFEITURA NÃO INCLUSA

PACOTE

PRATA

PACOTE PRATA
Estande de 15m² e 18m²

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;
• 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;
• 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.

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;
• 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.
NÃO INCLUI:
• Taxa da Prefeitura
• Piso Elevado - recomendado para utilização de pia/ponto de água

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 de LED.

MOBILIÁRIO (cor branca)
•
•
•
•
•
•
•

01 Banqueta fixa;
02 Mesas redondas com tampo branco;
01 Mesa oval com tampo branco;
30 Cadeiras fixas;
01 Armário baixo;
01 Freezer;
03 Lixeiras em PVC.

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.
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.
NÃO INCLUI:
• Taxa da Prefeitura
• Piso Elevado - recomendado para utilização de pia/ponto de água

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;
• 05 tomadas tripino 220V.
MOBILIÁRIO (cor branca):
• 04 Mesas redondas com tampo de madeira;
• 02 Mesas ovais com tampo de madeira;
• 28 Cadeiras fixas;
• 01 Banqueta fixa;
• 02 Armários baixos;
• 01 Freezer;
• 03 Lixeiras em PVC.

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.
NÃO INCLUI:
• Taxa da Prefeitura
• Piso Elevado - recomendado para utilização de pia/ponto de água

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

ÁREA COM SERVIÇOS:
• Segurança noturno;
• Limpeza;
• Energia mínima.

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

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

MERCHANDISING

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.

Imagem em modo randômico.

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

MERCHANDISING

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.

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

Ambientação de área aberta dentro do pavilhão.

Adesivo de chão.

GARANTA AGORA A SUA PARTICIPAÇÃO
samara.fernandes@francal.com.br
(11) 2226.3100 – RAMAL 3133
MERCHANDISING/PATROCÍNIO
marcia.goncalves@francal.com.br
(11) 2226.3100 – RAMAL 3131

REALIZAÇÃO
Promotora de eventos com capital
100% nacional, a Francal Feiras é um dos
principais players do mercado de feiras
de negócios e contribui não só para o
desenvolvimento econômico e social dos
15 diferentes setores em que atua, como
também movimenta a economia dos
locais onde realiza seus eventos.
Com mais de cinco décadas de atuação,
é referência no Brasil e reconhecida no
exterior.
www.francalfeiras.com.br

A Seafood Brasil é uma plataforma de
comunicação destinada a aumentar o
consumo e gerar negócios para os
atores da cadeia produtiva do pescado.
Inaugurada em 2013, conta com um
portal, mídias sociais, eventos com a
cadeia produtiva e uma revista com
cinco edições anuais.
www.seafoodbrasil.com.br
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CONECTE-SE

www.seafoodshow.com.br
@seafoodshowbr
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