
PACOTES DE PATROCÍNIO



O ÚNICO EVENTO DA AMÉRICA LATINA 
FOCADO EM MARCAS PRÓPRIAS E TERCEIRIZAÇÃO 

A Private Label é exclusiva. Em sua 4ª edição, chega para reafirmar sua posição como único evento 
B2B 100% dedicado ao setor de Marcas Próprias e Terceirização na América Latina.

São 2 dias de conexões, conteúdos relevantes e muitas oportunidades
em um dos mercados que mais crescem no Brasil.

O Private Label vem com a missão de, além de auxiliar na profissionalização do setor, disseminar o 
tema nacionalmente, trilhando e organizando o caminho ascendente no Brasil e na América Latina, a 
exemplo do que já acontece na Europa e América do Norte.



ALIMENTOS

Bebidas / Mercearia / Pratos Prontos
Enlatados e Embalados / Laticínios / Carne / Peixe
Orgânicos, dietéticos e funcionais / Snacks
Molhos e condimentos / Chá e Cafés

NÃO ALIMENTOS

QUEM EXPÕE

NÃO ALIMENTOS

Cosméticos automotivos / Produtos farmacêuticos e suplemento
Produtos químicos domésticos / Pet: alimentos e acessórios
Cosméticos e perfumaria / Higiene pessoal / Embalagens

OEM / ODM

Móveis e têxteis domésticos / Calçado, vestuário, acessórios / Construção / Produtos farmacêuticos
Eletrônica e eletrodomésticos / Produtos infantis e brinquedos / Casa, utensílios de cozinha e jardinagem
Material de escritório e lembranças / Esporte e viagem



- Empresários
- Diretores
- Desenvolvedores de novos produtos
- Consultores

QUEM VISITA

1.325 VISITANTES EM 2018



OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 

Nas próximas páginas você vai conhecer as peças que compõem o pacote de 
patrocínio da Private Label 2019. Oportunidade para colocar sua marca em 
evidência frente aos decisores e influenciadores do mercado. 

Expor sua marca no evento é a maneira ideal para se destacar da concorrência, 
combinando experimentação e visibilidade, associadas a um evento com 
chancela de qualidade.

São 3 opções de formatação. Escolha a que melhor atende sua estratégia de 
comunicação e posicione-se, de forma diferenciada, no evento.  



ANTES DA FEIRAANTES DA FEIRA



BANNER NO SITE  

ANTES DA FEIRA 

Inserção de banner rotativo no site da feira, com link 
para a homepage da sua empresa.
Divulgue sua participação no evento, mostre seus 
produtos e serviços e impacte os visitantes web.produtos e serviços e impacte os visitantes web.

Especificações: 
• Tamanho: 1300 x 250 px
• Peso: 150kb
• Formato: png / jpg / gif

Observações:
• O cliente deverá fornecer a arte do banner.
• Formato sujeito a adequações. 

SUA MARCA 



BANNER NA NEWSLETTER     

ANTES DA FEIRA 

Alcance um mailing qualificado e comunique-se 
diretamente com os visitantes via newsletters periódicas, 
contendo informações sobre o mercado e o evento. Uma 
maneira de divulgar sua marca e direcionar seu cliente 
para o site da sua empresa. para o site da sua empresa. 

Especificações: 
• Tamanho: 800 x 100 px
• Peso: 15kb
• Formato: jpg / gif

Observações:
• O cliente deverá fornecer a arte do banner.
• Formato sujeito a adequações. 

Imagem meramente ilustrativa

SUA 
MARCA 



PUBLIEDITORIAL NO SITE 

ANTES DA FEIRA 

Alcance e impacte uma audiência 3x maior que a da 
visitação do evento com um vídeo/depoimento da sua 
empresa publicado no website da feira.

Especificação Técnica:SUA Especificação Técnica:
• Tamanho: 900 x 900 px e 2500 caracteres
• Peso: 70kb
• Formato: png / jpg / gif / mp4 

Observações:
• O vídeo ficará disponível na homepage do evento 
por 1 mês e até 15 dias pós evento.
• O cliente deverá fornecer o conteúdo em 
texto + imagem ou vídeo do anúncio.

Imagem meramente ilustrativa

SUA 
MARCA 



POSTS EM REDES SOCIAIS

ANTES DA FEIRA 

Alcance e impacte usuários das redes sociais ao 
fazer posts sobre sua empresa ou produto nas 
páginas de Facebook, Linkedin e Instagram do 
evento. 

Especificação Técnica:Especificação Técnica:
• Tamanho: 300 caracteres | 700 x 700 px
• Peso: 75kb
• Formato: png / jpg / gif

Periodicidade:
• 1 post por semana por patrocinador.

Observação:
• A produção do conteúdo do post corre por 
conta do patrocinador, sujeito a aprovação da 
BMComm. 

Imagem meramente ilustrativa

SUA MARCA 



LOGO NO E-MAIL MARKETING    

Inserção de logo no e-mail marketing da feira. Associe sua 
marca às novidades do evento e ao conteúdo dirigido 
enviado aos potenciais compradores da Private Label.

ANTES DA FEIRA 

Periodicidade:
Disparo mensal.

Observações:
• O cliente deverá fornecer o logotipo.
• Formato sujeito a adequações.

Imagem meramente ilustrativa

SUA MARCA 



LOGO NO SITE     

ANTES DA FEIRA 

Logo da sua empresa inserido na homepage do 
site da Private Label. Visibilidade destacada 
junto aos visitantes que buscam informações 
sobre o evento.

Observações:
• O cliente deverá fornecer o logotipo.
• Formato sujeito a adequações. 

Imagem meramente ilustrativa

SUA MARCA 



MOBILE APP     

Alcance e impacte visitantes online e offline.
Ao patrocinar o aplicativo mobile do evento, o logo de sua 
empresa estará em todas as peças de divulgação da 
ferramenta e no próprio aplicativo.

ANTES DA FEIRA 

Especificação Técnica:
• Tamanho: 400 x 320 px
• Formato: png /ai /pdf /jpeg /psd

Observações:
• Inserção do logo na página sobre o aplicativo no 
website oficial do evento.
• Inserção do logo no e-mail marketing exclusivo.
• Inserção do logo no post das redes sociais.
• Formato sujeito a adequações.

Imagem meramente ilustrativa

SUA MARCA 



MOBILE PUSH    

Envie mensagens ao visitante que utiliza o aplicativo 
mobile oficial do evento.

Especificação Técnica:
• Tamanho: título (150 caracteres) 

ANTES DA FEIRA 

• Tamanho: título (150 caracteres) 
+ texto (240 caracteres)

• Formato: doc

Periodicidade:
1 mensagem por semana no mês que antecede o evento.

Observações:
• O cliente deverá fornecer  o conteúdo. 
• Formato sujeito a adequações.

Imagem meramente ilustrativa



LOGO NOS ANÚNCIOS 

Sua marca presente nos anúncios impressos da feira, 
veiculados em publicações de negócios do Grupo 
BMComm e parceiros. Ainda mais visibilidade no setor.

ANTES DA FEIRA 

Especificação Técnica:
• Tamanho: 21cm x 28cm
• Formato: PDF, com 300 dpis e 5mm de sangria.

Observações:
• O cliente deverá fornecer o logotipo.
• Formato sujeito a adequações. 

Imagem meramente ilustrativa

SUA MARCA



LOGO NO CONVITE ONLINE    

Insira sua marca no convite digital e se destaque no 
material promocional que impacta diretamente visitantes  
online.

ANTES DA FEIRA 

CONVITE 

Observação:
• O cliente deverá fornecer o logotipo.
• Formato sujeito a adequações. 

Imagem meramente ilustrativa

SUA MARCA SUA MARCA SUA MARCA 



DURANTE A FEIRADURANTE A FEIRA



LOGO NO PÓRTICO DE ENTRADA 

DURANTE A FEIRA 

Inserção da marca no banner localizado na entrada da 
feira. Área de passagem obrigatória dos visitantes e que 
oferece exposição privilegiada dentro do evento. 

Formato: 100 cm x 100 cm

SUA 
MARCA 

SUA 
MARCA 

Formato: 100 cm x 100 cm
Quantidade:  1 unidade

Observações:
• O cliente deverá fornecer o logo.
• Formato sujeito a adequações. 

Imagem meramente ilustrativa



CORDÃO DA CREDENCIAL 

DURANTE A FEIRA 

Direito de uso de cordão para credencial de acesso ao 
evento com a marca do patrocinador. Visibilidade garantida 
e destacada no elemento que acompanha toda a jornada 
dos visitantes ao longo da feira.dos visitantes ao longo da feira.

Quantidade:  2 mil unidades

Observações:
• O cliente deverá fornecer o cordão com aplicação do logo.
• Quantidade sujeita a adequações. 

Imagem meramente ilustrativa



LOGO NO MAPA DE LOCALIZAÇÃO     

DURANTE A FEIRA 

Mapa alocado em ponto estratégico da feira, com 
aplicação da marca do patrocinador na planta de 
localização junto à lista de expositores. Atrai a atenção do 
visitante pelo caráter informativo.

Imagem meramente ilustrativa

visitante pelo caráter informativo.

Formato: 120 cm x 80 cm 
Quantidade: 1 unidade

Observações:
• O cliente deverá fornecer o logotipo.
• Formato sujeito a adequações. 

Imagem meramente ilustrativa



LOGO NO TOTEM DE SINALIZAÇÃO     

DURANTE A FEIRA 

Totens de sinalização com a marca do patrocinador, 
distribuídos nos principais corredores da feira. Impressão 
em dupla face que atrai a atenção do visitante pelo 
caráter informativo.caráter informativo.

Formato: 80 cm x 170 cm - dupla face
Quantidade: 2 unidades

Observações:
• O cliente deverá fornecer o logotipo.
• Formato sujeito a adequações. 

Imagem meramente ilustrativa



ADESIVO DE PISO    

Presença de marca no solo, com aplicação de adesivo no 
carpete. Além de destacar sua empresa, esta
mídia funciona também como uma orientação aos 
visitantes, indicando o caminho para o seu estande na 
feira. 

DURANTE A FEIRA 

feira. 

Formato: 100 cm x 100 cm
Quantidade:  5 unidades

Observações:
• O cliente deverá fornecer a arte.
• Formato sujeito a adequações. 

Imagem meramente ilustrativa



LOGO NA SALA DE IMPRENSA     

Logo aplicado na parede da sala de imprensa.  Visibilidade 
de marca diante de jornalistas e formadores de opinião 
de todo o Brasil.  SUA MARCA 

DURANTE A FEIRA 

Formato: a definir 

Observações:
• O cliente deverá fornecer o logotipo.
• Formato sujeito a adequações. 

Imagem meramente ilustrativa



LOGO NA SALA VIP   

Logo aplicado na parede da sala VIP.  Visibilidade de 
marca diante de autoridades e visitantes VIPs, com alto 
poder de decisão.  

DURANTE A FEIRA 

Formato: a definir

Observações:
• O cliente deverá fornecer o logotipo.
• Formato sujeito a adequações. 

Imagem meramente ilustrativa



SAMPLING NA FEIRA     

DURANTE A FEIRA 

Ação de distribuição de materiais promocionais na 
entrada do evento. Oportunidade de divulgar as 
soluções do patrocinador no momento de experiência 
do visitante. 

Observação:
• A produção de materiais para distribuição e a 
contratação de promotoras são responsabilidade do 
patrocinador. 

Imagem meramente ilustrativa

SUA 
MARCA 



PEÇAS DE COMUNICAÇÃO OURO
1 COTA

PRATA
2 COTAS

BRONZE
4 COTAS 

ÁREA LIVRE 12 M2 9 M2 

BANNER NO SITE 
BANNER NA NEWSLETTER
PUBLIEDITORIAL NO SITE
POSTS NAS REDES SOCIAIS
LOGO NO E-MAIL MARKETING 
LOGO NO SITE 
MOBILE APP

CATEGORIAS DE PARTICIPAÇÃO 

X
XX

X X

X

X

XMOBILE APP
MOBILE PUSH
LOGO NOS ANÚNCIOS 
LOGO NO CONVITE ONLINE
LOGO NO PÓRTICO DE ENTRADA
CORDÃO DA CREDENCIAL 
LOGO NO MAPA DE LOCALIZAÇÃO 
LOGO NO TOTEM DE SINALIZAÇÃO 
ADESIVO DE PISO
LOGO NA SALA DE IMPRENSA
LOGO NA SALA VIP 
SAMPLING NA FEIRA

INVESTIMENTO R$  50 MIL R$  25 MIL R$ 15 MIL 

XX
X

XX
XX

X X
X

X
X X



GARANTA SUA PRESENÇA! 

Contato:  

comercial.pl@bmcomm.com.brcomercial.pl@bmcomm.com.br
(11) 5095-0096


