


É um enorme orgulho para a GL events Exhibitions ter a sua marca como 

expositora da Mondial de la Bière Rio 2021! 

A seguir, apresentaremos boas práticas para você planejar e executar a sua 

participação no evento.



Estabeleça os seus 
objetivos e metas

Selecione os seus 
produtos / serviços

de destaque

Selecione e treine as 
suas equipes

Impacte o
seu cliente

Divulgue a sua 
participação



• Defina a sua estratégia de participação no evento

• Defina as metas das equipes de vendas, marketing e atendimento



• Seja o seu objetivo conquistar novos clientes, lançar um novo produto, 
ou  escoar mercadoria, a escolha dos produtos e serviços que serão 
destacados é essencial para atingir os resultados desejados.

• Prepare um portfólio adequado, com produtos antigos, novos e/ou 
lançamentos, que atrairão o público desejado para o seu estande.

• Crie ofertas, combos, promoções ou incentivos exclusivos para os 
visitantes do evento.



• Selecione os integrantes das equipes de Vendas, Marketing e 
Atendimento

• Explique claramente os Objetivos, a Estratégia da empresa e os 
Processos de Medição de Resultados

• Apresente as metas

• Coordene reuniões prévias com as equipes responsáveis pelo 
evento durante todo o processo de preparação

• Planeje os horários de plantão das equipes



• Utilize seu site, redes sociais e outros formatos para divulgar sua 
participação no evento

• Convide seus principais clientes para a feira de forma diferenciada

• Destaque a sua localização na planta do evento

• Utilize o selo do expositor na sua assinatura de e-mail



• Envie cartas com convites e e-mail marketing para os principais 
clientes

• Divulgue sua marca nas peças de Merchandising, em pontos 
estratégicos do local

• Prepare releases sobre a sua empresa!



• Registre os contatos feitos em seu estande, com leitores ópticos

• Utilize os veículos de imprensa

• Utilize as suas redes sociais e marque sempre o evento

• Providencie mostruários de seus produtos e serviços

• Agende reuniões com os seus clientes, durante o evento.



• Envie cartas e e-mail marketing de agradecimento

• Faça o follow-up com os clientes mais interessados

• Envie releases sobre a sua participação, para os veículos de imprensas contratados

• Avalie e divida com sua equipe os resultados alcançados no evento 



 Ler atentamente o Manual do Expositor

 Acessar a Área Restrita do Expositor, através 

do login e senha recebido por e-mail

 Preencher os formulários obrigatórios da feira

 Pagar as taxas obrigatórias

 Montagem (Área Livre)

 Melhorias no estande (Básica)

 Serviços de segurança

 Serviços de limpeza

 Extintor de incêndio

 Recepcionistas

 Enviar o convite eletrônico

 Utilizar a assinatura de e-mail do evento

 Enviar os releases sobre a participação na feira com 

o conteúdo que será apresentado

 Providenciar material impresso da sua empresa para

deixar no estande

 Selecionar e treinar as equipes que trabalharão no evento

 Garantir transporte e hospedagem da equipe – Entre em contato 

com a agência oficial do evento



Solicite as suas credenciais e comece a se
preparar para o Mondial de la Bière Rio 2021!

Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a nossa 
equipe nos e-mails e telefones no próximo slide.



Equipe de Marketing

daniela.vieira@glbr.com.br

T. (21) 99179-3297

Equipe de Marketing

laura.Harvey@glbr.com.br

T. (21) 99190-6723

Atendimento ao expositor

claudia.bastos@glbr.com.br

T. (21) 97627-5725
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Pioneira no mercado de feiras de 
negócios no Rio de Janeiro, a GL 
events Exhibitions conta com um 
portfólio que reúne mais de 3 mil 
eventos realizados no Brasil e 250 no 
exterior.

Atualmente, a empresa é referência 
no país na organização de feiras dos 
setores de moda e beleza; 
construção, saneamento
e infraestrutura; gastronomia e 
cultura.

Desde 2006 faz parte de um dos 
maiores grupos do setor de eventos 
no mundo,a francesa GL events.


