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AMPLIE SUAS VENDAS
E O RECONHECIMENTO
DA SUA MARCA COM
COMPRADORES DE
TODO O BRASIL!

O EVENTO
O principal evento do setor da América
Latina, a ABRIN é o mais expressivo
encontro de negócios do mercado.

1500

LANÇAMENTOS

140

O evento reúne as principais marcas
do mercado de brinquedos, apresenta

tendências em lançamentos e
promove negócios para o ano todo.
ABRIN, o grande ponto de encontro anual
do setor, imperdível e necessário para
quem quer estar em foco.

EXPOSITORES

30
MIL M²

VISITANTES
A ABRIN recebe LOJISTAS e
profissionais do setor de todos os

77%

do público são decisores ou
recomendam a compra de produtos

30%

estiveram no evento com a
decisão de compra já tomada

estados brasileiros e de vários países.

VEJA QUEM VOCÊ
VAI ENCONTRAR:
LOJAS DE BRINQUEDOS
BAZARES E ARMARINHOS

VAREJOS DIVERSOS

Paraguai China

Brasil Bolívia
Paquistão

Chile
Ucrânia

Venezuela

Bélgica
Itália

Uruguai Peru
Rússia
França Líbano
Argentina

Espanha

SUPERMERCADOS

Estados Unidos

México

PAPELARIAS

VISITANTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS

Omã

Reino Unido

PERFIL DOS EXPOSITORES

O PRINCIPAL EVENTO DE NEGÓCIOS DO
SETOR ESPERA POR VOCÊ!
BRINQUEDOS

ESPORTES

BONECAS

JOGOS DE TABULEIRO

CARRINHOS

PUERICULTURA

COLECIONÁVEIS

SLIME

CONTEÚDO & EXPERIÊNCIA

+ DE

40 HORAS

DE PROGRAMAÇÃO COM
CURADORIA ESPECIALIZADA

Palestras dinâmicas e interativas, apresentadas por
especialistas de varejo, que trazem temas atuais e
relevantes, proporcionando novos conhecimentos e
contribuindo para o crescimento dos negócios.
No

mesmo

ambiente,

teremos

espaços

com

exposição produtos e serviços que trarão uma
experiência de loja e que serão integrados ao
conteúdo dos talks.

DIVULGAÇÃO
CANAIS ABRIN - Instagram• Facebook • Linkedin
• Youtube

KIT DIGITAL PARA EXPOSITORES
Kit Digital composto por convite digital, artes para
redes sociais e whatsapp para os expositores divulgarem
sua participação no evento e potencializarem
resultados.

Intensa divulgação nos canais digitais com
informações do evento e call to action para
credenciamento de visitantes.

ASSESSORIA DE IMPRENSA

MÍDIA PAGA

Envio de pautas e informações da feira e dos
expositores para impulsionar menção na grande
mídia e veículos especializados de varejo.

Campanhas em Google Ads, Facebook Ads e Mídia
Programática para geração de novos leads.

INFLUENCIADORES
Divulgação intensa através de influenciadores do
mercado de brinquedos, ampliando significativamente
o alcance da feira.

MÍDIAS ESPECIALIZADAS
Anúncios nas principais revistas do setor.

COBERTURA DURANTE OS 4 DIAS

EMAIL MARKETING

Cobertura completa canais oficias do evento com
flashes dos lançamentos e novidades do expositor,
além de toda a programação da feira.

Campanha de e-mail automatizada com foco em
conversão.

EM
2020

94,6

milhões de pessoas impactadas
na campanha de mídia

Presença de

154

Influenciadores que geraram

95

milhões de impacto

Mais de

2

milhões em resultados de mídia espontânea

TODOS JUNTOS PELA SAÚDE
PROTOCOLO DE SEGURANÇA SANITÁRIA

COM SEGURANÇA
E DE MANEIRA RESPONSÁVEL
ESTAMOS PRONTOS PARA VOLTAR
É com esse espírito que a ABRINQ e
FRANCAL FEIRAS seguem confiantes
para a realização da ABRIN 2022.

PILARES

PROTOCOLO
DE SEGURANÇA
SANITÁRIA

OS 4 PILARES DOS EVENTOS FRANCAL FEIRAS:

VACINAÇÃO
Comprovação do esquema vacinal completo ou incompleto
+ teste negativo para Covid-19.

USO DE MÁSCARA
Consciente, de forma correta, o tempo todo e em todos os lugares.

DISTANCIAMENTO SOCIAL
Filas demarcadas, cadeiras separadas e nada de aglomeração!

HIGIENE
Álcool em gel em quantidade suficiente e de fácil acesso, reforço
da higienização de todas as áreas comuns.

SUA MARCA:
NOSSO PRINCIPAL ATIVO

Você tem diversas formas
de participar!
•
•
•
•

ÁREA LIVRE
GALERIA ABRIN
PATROCÍNIO
PUBLICIDADE

GARANTA AGORA
SUA PARTICIPAÇÃO!

BOOK DE
PRODUTOS

ÁREA LIVRE

Adquira sua Área Livre
sem estrutura de
montagem e construa
O SEU PROJETO!

GALERIA ABRIN
9m ² • 12m ² • 20m ²

Área com PROJETO
estrutura de montagem
serviços
GALERIAeABRIN

Segurança
9m² · 12m² · 20m²
Energia
Área com estrutura de montagem e serviços:
Limpeza
· Segurança;
Extintor · Energia;
Montagem
do estande, contendo:
· Limpeza;
• Piso -· Carpete forração bege aplicado diretamento no
· Montagem do estande, contendo:
piso do
pavilhão
· Piso – Carpete forração bege aplicado diretamente
• Paredes construídas
em madeira
no piso do pavilhão;
Paredes construídas
em madeira.;
• 01 mesa ·redonda
com tampo
brando de madeira
· 01 mesa
redonda
com tampo
em madeira;
• 04 cadeiras
ﬁxas
estofadas
nabranco
cor branca
· padrão com tampo em vidro.
• Prateleiras
· Prateleiras padrão com tampo em vidro.
Quantidade depende do tamanho do estande
•· 9m²
9m- 9-prateleiras;
9 prateleiras
•· 12m²
12m
12 prateleiras
-12-prateleiras;
;
•· 20m²
20m- 18- prateleiras
18 prateleiras
• Armário baixo
· Armário baixo;
· Elétrica: 01
tomada 220V
tripino 220V;
• Elétrica: 01 tomada
tripino
·
• Spot Lights (quantidade
depende do tamanho do estande)
•
•
•
•
•

do estande).

GALERIA ABRIN
IMAGEM ILUSTRATIVA

PATROCÍNIO

COTA DIAMANTE
Ativação no estacionamento (placas nas cancelas
de entrada 1,50m largura x 0,17 altura)

Descrição
Área de ativação da marca de 24m² área livre;
Aplicação de logo no material de divulgação do evento;
Aplicação de logo nos anúncios de revistas especializadas (trade);

Inserção de anúncio digital randômico nos
05 totens digitais nos corredores da feira
(arte fornecida pelo patrocinador);
Inserção de anúncio digital randômico em
02 TVs no hall de entrada da feira
(arte fornecida pelo patrocinador);

Banner superior na home do site oﬁcial do evento;

Inclusão do logo na planta de localização
do evento na entrada da feira;

Inserção nas mídias sociais:

Inclusão do logo na planta do guia;

• 1 Stories 15 dias antes do evento;
• 1 post no feed fanpage até 10 dias antes do evento;
• 1 post feed instagram até 10 dias antes do evento;
12 adesivos de piso aplicados no chão do pavilhão;
09 Banners aéreos exclusivos (2,00m x 3,00m):
arte enviado pelo patrocinador;

Distribuição de material do patrocinador
durante as palestras no Abrin Talks;
Vídeo de 1 minuto antes das palestras no Abrin Talks
(material fornecido pelo patrocinador);
Anúncio no Guia do Visitante (8.000).

COTA OURO
Descrição
Área de ativação da marca de 15m² (sem montagem);
Aplicação de logo na home do site;
Aplicação de logo nos anúncios na mídia especializada;
Banner digital na home do site oﬁcial do evento;
Inserção nas mídias sociais:
• 1 Stories 15 dias antes do evento;
• 1 post no feed fanpage até 10 dias antes do evento;
• 1 post feed instagram até 10 dias antes do evento;

01 Banner aéreo exclusivo 2mx3m
(frente e verso, arte enviada pelo patrocinador);
Inserção de anuncio digital randômico nos totens
digitais dos corredores do pavilhão
(arte fornecida pelo patrocinador);
Inclusão da logos na planta de localização do evento
na entrada da feira;
Anúncio no guia do visitante;
1 horário de 30 minutos cada no Abrin Talks;

PUBLICIDADE

BANNER

Arte inserida na home do site
link para site da empresa.

LOGO NA
PLANTA

Logo aplicado no local exato do estande
para áreas acima de 40m
².

BANNER
AÉREO

Lona impressa frente e verso.

TOTEM
DIGITAL

Imagem em modo randômico.

ANÚNCIO NO
GUIA DO
VISITANTE

Anúncio no guia do visitante.

LOGO NA
PLANTA
LATERAL

Logo aplicado no local exato do estande
para áreas acima de 40m
².

E-MAIL
MARKETING

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

ADESIVO
DE CHÃO

Adesivo de chão.

PAINEL
LATERAL HALL
DE ENTRADA

Painel na entrada do evento.

AÇÃO
SAMPLING
PAVILHÃO

ATIVAÇÃO
DE MARCA

Arte nas placas das cancelas.

LOUNGE DE
DESCANSO

Distribuição de folder ou brinde
em local pré-determinado.

PATROCÍNIO
NO TRANSPORTE
OFICIAL

INFLÁVEL

Ambientação de área aberta dentro do pavilhão.

MÍDIAS
SOCIAIS
Stories e Feed

Exposição de estrutura inﬂável dentro do pavilhão.

Logo aplicado na comunicação visual do
Bus e totem de embarque e desembarque.

CORDÃO
DE CRACHÁ

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

Publicação no instagram feed e stories oﬁcial da Feira.
Veriﬁque as condições.

PATROCÍNIO
CONTEÚDO
TALKS

Ativação de marca no espaço destinado a palestras.

Entre em contato conosco para mais
detalhes e garanta sua participação
na ABRIN 2022.
Samara Fernandes
samara.fernandes@francal.com.br
(11) 2226-3100 - ramal 3133
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