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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



• 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

Setores da Feira
Expositores
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Perfil dos Visitantes

• Arquitetos e decoradores

• Atacadistas e distribuidores

• Bares e Restaurantes

• Buffets

• Cafeterias

• Sorveterias

• Confeitarias e docerias

• Consultorias e prestadores de 

serviços 

• Franquias

• Gestores e Proprietários de hotéis e 

estabelecimentos alimentícios

• Hotéis, pousadas e 

motéis

• Padarias 

• Lanchonetes

• Pizzarias

• Refeições coletivas

• Representantes 

comerciais

• Rotisseria e 

conveniência

• Supermercadista

• Varejista
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Credencial

Divulgação da logomarca do patrocinador 
nas credenciais a serem confeccionadas 
para o evento.

Quantidade e Modelos:  a serem definidas pela INSIGHT 
FEIRAS & NEGÓCIOS.



Banner Pin Map

Banner que destaca a localização de seu 
estande. Com este banner os visitantes 
conseguem localizar seu estande,  
mesmo à distância. 

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. 
• Formato: 2,5m x 2m (dupla face)  
• A arte e a impressão do banner é de responsabilidade da 
empresa expositora e deve ser enviada à Insight Feiras & 
Negócios, conforme prazo combinado  posteriormente.
• A instalação é de responsabilidade da promotora.



Pórtico localizado na entrada do evento, 
com aplicação da marca do patrocinador 
oferecendo destaque. Atrai a atenção do 
visitante para a marca de sua empresa.

Informações gerais:
• O patrocinador deverá fornecer o logotipo em alta 
resolução.
• Formato e localização sujeitos a adequações.

SUA 
MARCA 

AQUI

*Figura ilustrativa 

Pórtico do Evento



Mapa de Bolso

Convites / Cartazes/ Anúncios

Outdoors

Backbus

Materiais de divulgação 

impresso da feira

Divulgação em Mídias 
Especializadas



Newsletters

Canal direto com mais de 50 mil decisores de 
compra dos setores de alimentação fora do lar e 
hospedagem, com conteúdo referência
apresentando novidades e vantagens para visitar 

a feira.

Logo do patrocinador no Rodapé

SUA LOGO AQUI



Banner eletrônico no site

Sua empresa exposta no site da feira, 
servindo como referência para os 
profissionais que desejam visitar o evento.

A posição do banner vai ser definida de acordo
com o layout vigente na época da negociação.

*Figura ilustrativa 

SUA LOGO AQUI
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RoadShow

Roadshow HFN com palestras 
pelos estados do Nordeste: 
Fortaleza
Natal
João Pessoa
Recife
Caruaru
Maceió 
Salvador

Programação:

• Apresentação de palestras com temas 
que abordam tendências dos setores de 
hospedagem e alimentação fora do lar;

• Ambiente para network com 
coffeebreak.

Benefícios:
• A sua empresa terá nas 7 cidades:

Logomarca nos materiais impressos 
(convite e sinalização), Logomarca no
vídeo final, Mailling de todos os eventos, 
Distribuição de material da empresa.



Patrocínio Benefícios Investimento

C
o

ta
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u
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 Área livre de 50m²***
 Logo nas credenciais do evento**
 1 banner aéreo pin map (Em cima do estande)*
 5 inscrições para o FHAN – Fórum de Hospedagem e Alimentação ou Gourmet 

Experience
 Disponibilidade de 60 minutos para a realização de palestra durante a feira 

(Auditório montado com áudio e vídeo para até 50 pessoas)
 Logo no Pórtico Oficial do evento
 Logo nos 2 mapas gigantes da entrada do evento com destaque
 Inserção de encarte e/ou brinde no balcão de informações da feira e 

distribuição aos visitantes/congressistas
 Logo nos materiais impressos**para divulgação do evento (convites, cartazes, 

folder e anúncios)
 Logo nos materiais online **para divulgação do evento (Newsletters)
 Logo no convite eletrônico personalizado da feira**
 Logo nos tótens de sinalização
 Logo no site da feira com link para o site do patrocinador
 Vídeo de até 1` na entrada da feira 

*O patrocinador deverá fornecer banner impresso
**Materiais do evento que forem confeccionados a partir da assinatura de contrato
***Não estão incluídos montagem e taxas

R$ 50.000,00
(2 Cotas)
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Patrocínio Benefícios Investimento

C
o
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 Área livre de 25m²***
 1 banner aéreo pin map (Em cima do estande)*
 Logo nos 2 mapas gigantes da entrada do evento com destaque
 Disponibilidade de 60 minutos para a realização de palestra durante a 

feira (Auditório montado com áudio e vídeo para até 100 pessoas)
 Logo no Pórtico Oficial do evento
 Logo nos materiais impressos**para divulgação do evento (convites, 

cartazes, folder e anúncios)
 Logo nos materiais online **para divulgação do evento (Newsletters)
 Logo no convite eletrônico personalizado da feira**
 Logo no site da feira com link para o site do patrocinador
 Vídeo de até 1` na entrada da feira 

*O patrocinador deverá fornecer banner impresso
**Materiais do evento que forem confeccionados a partir da assinatura de 
contrato
***Não estão incluídos montagem e taxas

R$ 30.000,00
(4 Cotas)
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Patrocínio Benefícios Investimento
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 Área livre de 12m²***
 Logo nos materiais impressos**para divulgação do evento (convites, 

cartazes, folder e anúncios)
 Logo no Pórtico Oficial do evento
 Logo nos materiais online **para divulgação do evento (Newsletters)
 Logo no convite eletrônico personalizado da feira**
 Logo no site da feira com link para o site do patrocinador

*O patrocinador deverá fornecer banner impresso
**Materiais do evento que forem confeccionados a partir da assinatura de 
contrato
***Não estão incluídos montagem e taxas

R$ 20.000,00
(4 Cotas)
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Patrocínio Benefícios Investimento

C
o
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io  Disponibilidade de 60 minutos para a realização de palestra durante a feira 
(Auditório montado com áudio e vídeo para até 50 pessoas)*;

 Inserção de encarte e/ou brinde no balcão de informações da feira e 
distribuição aos visitantes/congressistas;

 Logo nos materiais online *para divulgação do evento (Newsletters)
 Logo no convite eletrônico personalizado da feira**
 Logo no site da feira com link para o site do patrocinador
* O tema da palestra deve ser aprovado pela promotora
**Materiais do evento que forem confeccionados a partir da assinatura de 
contrato

R$ 5.000,00
(4 Cotas)

www.hfne.com.br



Patrocínio Benefícios Investimento
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 Participação de até 2 pessoas da empresa patrocinadora em 7 Roashows nas 
cidades de Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Caruaru,Maceió, Salvador

 Logomarca nos convites como patrocinador dos Roadshows
 Logomarca no vídeo final do evento
 Mailling de todos os participantes das cidades dos Roadshows
 Disponibilidade de 5 minutos para a realização de apresentação durante o 

Roadshow (Auditório/sala montado (a) com áudio e vídeo para até 70 
pessoas)*

 Logomarca no tótem de sinalização na entrada do evento;
 Distribuição de encarte e/ou brinde na entrada do evento*;
 Vídeo de até 1´ no telão antes do início da apresentação;

*O conteúdo da apresentação deve ser exclusivo da empresa patrocinadora
**Distribuição de responsabilidade da empresa patrocinadora

R$ 15.000,00
(4 Cotas)
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carol.baia@insightconecta.com.br

Entre em contato conosco

www.hfne.com.br

Tel: (81) 3049-2549

Carol Baía
Diretora Comercial

Realização, Promoção e Organização:
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APOIOS E PATROCÍNIO 2018


