OPORTUNIDADES DE MERCHANDISING

A Feira

HFN - HOTEL & FOOD NORDESTE

A HFN - HOTEL & FOOD SERVICE NORDESTE é a única feira da Região Nordeste que conecta
fornecedores de serviços e produtos à rede hoteleira e de alimentação fora do lar (hotéis, pousadas,
motéis, restaurantes, bares, padarias, lanchonetes, pizzarias, churrascarias entre outros
estabelecimentos).

www.hfne.com.br

Setores da Feira
Expositores

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aditivos, ingredientes e insumos
Alimentos e bebidas
Aplicativos e automação comercial
Cozinha industrial
Cursos profissionalizantes e de capacitação
Eletroportáteis
Enxoval hoteleiro (cama, mesa e banho)
Equipamentos e insumos para sorveteria e cafeterias
Equipamentos, utensílios, máquinas e acessórios
Fitness
Fornos

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Higiene e Limpeza
Lazer e SPA
Logística e transporte
Mobiliário- Móveis e Decoração
Prestação de serviços
Refrigeração comercial
Rótulos, etiquetas e Embalagens
Tecnologia- aplicativos, automação comercial, softwares
Terceirização de produção
Uniformes
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Perfil dos Visitantes

• Arquitetos e decoradores

• Hotéis, pousadas e motéis

• Atacadistas e distribuidores

• Padarias

• Bares e Restaurantes
• Buffets

• Cafeterias

• Lanchonetes
• Pizzarias
• Refeições coletivas

• Representantes comerciais

• Sorveterias

• Rotisseria e conveniência

• Confeitarias e docerias

• Supermercadista

• Consultorias e prestadores de serviços

• Varejista

• Franquias

• Gestores e Proprietários de hotéis e
estabelecimentos alimentícios

www.hfne.com.br

Cordão credencial
Contato direto com todos os visitantes da
Feira, destacando a marca de sua empresa
desde o primeiro momento.
•
•
•

Quantidade: 5 mil;
A arte a ser aplicada deverá ser fornecida pelo
cliente;
A produção do cordão é de responsabilidade da
empresa expositora.

INVESTIMENTO:
R$ 5.000,00

Cota Exclusiva

Banner Pin Map

Banner que destaca a localização de seu estande.
Com este banner os visitantes conseguem
localizar seu estande, mesmo à distância.
• Formato: 2,5m x 2m (dupla face);
• Informações gerais:
Instalado acima do estande do cliente (estande com área
mínima de 50m²), com arte determinada pelo expositor e
aprovado pela Insight Feiras & Negócios;
• A arte que será aplicada neste material é de
responsabilidade do expositor e deve ser enviada à Insight
Feiras & Negócios, conforme prazo combinado
posteriormente.

INVESTIMENTO:
R$ 4.000,00
4 Cotas

Telão na entrada do evento
Grande tela com projetor que pode ser
apresentado vídeo ou imagem da sua
empresa desde a entrada do evento.

SEU ANÚNCIO
AQUI

• Formato: Vídeo de até 30s;
• Instalado ao lado do credenciamento;
• O vídeo que será divulgado é de responsabilidade do
expositor e deve ser enviado à Insight Feiras & Negócios,
conforme prazo combinado posteriormente;
• Quantidade: 5 unidades

INVESTIMENTO:
R$ 1.000,00

5 Cotas
*Figura ilustrativa

Adesivação no Banheiro
Adesivo aplicado no banheiro (interno e externo)
para posicionamento diferenciado da marca e
campanha da sua empresa.
•

Arte do anúncio deverá ser aprovada
pela INSIGHT FEIRAS & NEGÓCIOS;

•

Produção e aplicação do adesivo por
conta do expositor;

SEU
ANÚNCIO
AQUI

• Quantidade: 8 unidades;

• Tamanho do adesivo: a definir.

INVESTIMENTO:
R$ 4.000,00

Cota Exclusiva

*Figura ilustrativa

Adesivo de Chão (Caminho)
Esta peça é aplicada sobre o carpete e pode
traçar uma rota até seu estande. Grande
destaque e visibilidade para sua empresa.
•
•
•
•

Adesivo: 1 m x 1m;
Quantidade: 6 adesivos;
A arte do adesivo deverá ser enviada pela empresa
expositora e aprovada pela organização da feira antes
da impressão;
A impressão e instalação será de responsabilidade da
INSIGHT FEIRAS & NEGÓCIOS.

INVESTIMENTO:
R$ 4.000,00

4 Cotas Disponíveis

Totem de Sinalização
Sua marca posicionada em local
estratégico aos visitantes de todo o
mercado de alimentação fora do lar do
Nordeste do Brasil.
•A arte do adesivo deverá ser enviada pela
empresa expositora e aprovada pela
organização da feira antes da impressão;
•A impressão e a instalação será de
responsabilidade da INSIGHT FEIRAS &
NEGÓCIOS;
• Totem Dupla face: medida a definir
• 10 unidades

INVESTIMENTO:
R$ 2.500,00
Cota Exclusiva

Lixeiras
Espaço reservado para inserção de logomarca
do anunciante em lixeiras que ficam
localizadas nas áreas internas do evento.
Inserção de logomarca em 1 das faces da
lixeira.
•
•
•

Tamanho: 0,40x0,15m;
250 unidades;
A arte e produção das lixeiras são de responsabilidade
da empresa expositora;
• A instalação e localização das lixeiras é de
responsabilidade da INSIGHT FEIRAS & NEGÓCIOS;
• Nas lixeiras deverá conter a logomarca da HFN e da
Insight Feiras & Negócios.

INVESTIMENTO:
R$ 1.500,00
Cota Exclusiva

Blimp – Área Externa
A sua marca com grande destaque no evento.
Desde a entrada no evento o seu cliente já vai
estar conectado com a sua empresa.
•
•
•

Quantidade: 2;
A confecção e instalação do blimp é de responsabilidade
do expositor;
A arte deverá ser aprovada previamente pelo promotor
do evento.

SEU
ANÚNCIO
AQUI

*Figura ilustrativa

INVESTIMENTO:
R$ 4.000,00
Cota Exclusiva

SEU
ANÚNCIO
AQUI

Kit Marketing
A sua marca em contato com os seus clientes antes mesmo do
evento acontecer e sendo divulgada para um público
extremamente qualificado.
•
•
•
•

Quantidade: 1;
O conteúdo da publicação é de responsabilidade do cliente, incluindo textos e
imagens, terão que ser aprovadas pela promotora;
O layout das publicações são de responsabilidade da promotora;
Post no Facebook; Post no Instagram; Matéria no Blog da HFN; Disparo de
newsletter para uma base de compradores com encaminhamento de mailing
de quem clicou na newsletter;

Matéria no Blog da HFN
Post no Facebook

INVESTIMENTO:
R$ 500,00
Cota Exclusiva

Post no Instagram
Disparo de newsletter

Mapa de Bolso - Anúncio
Uma boa visibilidade para a sua marca durante o
evento. Os visitantes utilizam esse material
como fonte de informação. Não perca essa
oportunidade.
•
•

•

SEU ANÚNCIO
AQUI

Tiragem: 5.000 unidades
O patrocinador é responsável pelo layout que deve ser aprovado
pelo promotor
Medida: 9cm x 15,7cm
SEU ANÚNCIO
AQUI

INVESTIMENTO:
R$ 2.000,00
Cota Exclusiva

Mapa de Bolso - Rodapé
Uma boa visibilidade para a sua marca durante o
evento. Os visitantes utilizam esse material
como fonte de informação e localização dos
expositores e conteúdo. Não perca essa
oportunidade.
•
•

•

Tiragem: 5.000 unidades
O patrocinador é responsável pelo layout que deve ser aprovado
pelo promotor.
Medida: 27cm x3,5cm

SEU ANÚNCIO AQUI

INVESTIMENTO:
R$ 1.000,00
Cota Exclusiva

Mapa de Bolso - Destaque
Uma boa visibilidade para a sua marca durante o
evento. Os visitantes utilizam esse material
como fonte de informação. Não perca essa
oportunidade.
•
•
•

A sua logomarca identifica a localização do seu estande na planta
Tiragem: 5.000 unidades
O patrocinador deve enviar a sua logomarca.

INVESTIMENTO:
R$ 500,00
10 Cotas

Entrega de Convites
Uma oportunidade para a sua marca
literalmente ir até o seu cliente. Mais de 2000
estabelecimentos de hospedagem e alimentação
fora do lar irão receber convites da HFN em
mãos. Que tal a sua marca ir junto?
•
•
•

Logomarca na camisa da pessoa que fará a entrega dos convites;
O patrocinador recebe todo mailing ao final das entregas dos
convites;
Entrega de material promocional e/ou brindes do patrocinador
junto com o convite da HFN.

*O patrocinador deve enviar a sua logomarca.

INVESTIMENTO:
R$ 6.000,00 (Não expositor)
R$ 3.000,00 (Expositor)
8 Cotas

A sua
logomarca
aqui

Menu de Opções
Cotas Disponíveis
Peças
Cordão Credencial

Formato

Investimento (por cota)

-

1

R$ 5.000,00

Banner PinMap

2,5m x 2,0

4

R$ 4.000,00

Telão na entrada no evento

Vídeo 15s

5

R$ 1.000,00

a definir

1

R$ 4.000,00

1 m x 1m

4

R$ 4.000,00

1

R$ 2.500,00

1

R$ 1.500,00

-

1

R$ 4.000,00

conteúdo

50

R$ 500,00

Mapa de Bolso – anúncio

9cm x 15,7cm

1

R$ 2.000,00

Mapa de Bolso – Rodapé

27cm x3,5cm

1

R$ 1.000,00

Mapa de Bolso – Destaque

-

10

R$ 500,00

Entrega de Convites em 6 estados do Nordeste

-

8

R$ 6.000,00 (não expositor)

Adesivação no Banheiro

Adesivo de Chão (caminho)
Totem de Sinalização
Lixeiras

Blimp – área externa
Kit Marketing

0,80 m x 1,80 m
0,40 m x 0,15m

R$ 3.000,00 (expositor)
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Entre em contato conosco
Carol Baía
Diretora Comercial
Tel: (81) 3049-2549
carol.baia@insightconecta.com.br
Realização, Promoção e Organização:

www.hfne.com.br
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