


O único evento profissional 
dedicado ao mercado de outdoor 
living da América Latina.
O grande ponto de encontro
da indústria apresenta todas
as novidades para os espaços
de piscinas, spas, decoração
outdoor e wellness.

EXPOLAZER 

VENHA ACELERAR SUAS VENDAS E AMPLIAR O 
RELACIONAMENTO DA SUA MARCA COM O MERCADO 

9.000 VISITANTES  
Número 23% superior ao da edição passada 

125 EXPOSITORES 



• Alemanha • Bélgica • Ucrânia • China
 • Estados Unidos • México • África do Sul 

• Egito • Argentina • Bolívia • Chile • Equador 
• Paraguai • Peru • Uruguai 

VISITANTES 
POR REGIÃO 
A EXPOLAZER recebe lojistas e 
profissionais do Setor de diversos 
estados e cidades do Brasil e do 
mundo. 

Em 2021, a expectativa é que esse 
número aumente em 15%. 

27
estados 

639 
cidades

do Brasil 
17
países



Móveis, umbrellones, guarda sóis, 
cadeiras de praia e campo, cozinha 
gourmet, churrasqueiras, lareiras, itens 
de decoração.

Bombas de calor, bomba dosadora, 
bombas d’agua, filtros, timers, 
termômetros, aquecedores, adaptadores
e válvulas.

Produtos químicos, geradores de cloro, 
ozônio, ultra violeta, Ionizadores, 
aspiradores, meio filtrante e acessórios 
de limpeza.

Piso, pedras, bordas de piscinas, 
cerâmicas, massas e quartzo.
 

Itens para decoração de casas de praia 
e campo.

PERFIL DOS EXPOSITORES

Piscinas de fibra, vinil, vidro e alvenaria, 
processo e equipamentos de montagem
e construção, escavadeiras, cascatas, 
escadas, grelhas, mangueiras, capas
e metais. 

Flutuadores, cadeira para guarda 
vidas, sinalizadores, tampas 
protetoras, dispositivos de segurança
e aspiradores, cercas e capas. 
 

Equipamentos de fitness, produtos para 
esportes aquáticos, equipamento para 
hidroginástica, boias, acessórios para 
natação, itens de recreação e jogos, 
plataformas, raias e suportes.

Banheiras, spas, ofuros, saunas, 
equipamentos de massagem, aromas 
e óleos 
 

Equipamentos e produtos para 
acessibilidade em piscinas e spas. 

Fibra ótica, led, mangueiras de 
iluminação, iluminação para piscinas. 

PISCINAS SEGURANÇA ESPORTES AQUÁTICOS,
FITNESS E RECREAÇÃO WELLNESS & SPA 

ACESSIBILIDADE ILUMINAÇÃO DECORAÇÃO EQUIPAMENTOS 

REVESTIMENTOS  PRAIA & CAMPO TRATAMENTO 
E LIMPEZA DA ÁGUA 



NEGÓCIOS, CONTEÚDO, RELACIONAMENTO E EXPERIÊNCIA

+ DE 40 HORAS DE PROGRAMAÇÃO TÉCNICA 

Tradicional jantar da feira com 
expositores e importantes 
compradores em ambiente 

descontraído e festivo.

Ponto de encontro obrigatório dos 
profissionais para atualização e discussão 

de temas importantes para o 
desenvolvimento da indústria e comércio.

Espaço reservado para expositores 
apresentarem suas soluções e inovações 

em conteúdos estrategicamente 
segmentados para lojistas
 e profissionais do setor.  

5º



• Lojas de Piscinas;
• Lojas de Decoração;
• Lojas de Construção;
• Escolas;
• Pet Centers;
• Construtoras;
• Garden Centers;
• Clubes e Academias;
• Hoteis, Resorts e Spas;
• Fornecedores;
• Distribuidores;
• Tratadores de Piscinas;
• Arquitetos e Engenheiros;
• Representantes Comerciais.

VISITANTES 



ESPAÇO DO 
LOJISTA E 
PISCINEIRO
Um espaço que integra 
negócios, informações e 
treinamento para os lojistas
e piscineiros



Estratégias consistentes e que vão alavancar
o poder de impacto e visitação do evento.

DIVULGAÇÃO 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

MÍDIA PAGA

ANÚNCIOS 
em revistas 

especializadas 

PARCERIA
 com associações e

 influenciadores / autoridades
 do setor  

ÁREA DO
 EXPOSITOR

Trazemos, no site oficial, um 
espaço que conta com Kit 

Digital, acesso ao Manual do 
Expositor e Convite digital para 
você divulgar sua participação. 

Anúncio no Google Adsense,  
Facebook e instagram Ads 

COBERTURA
 DE MÍDIA  

espontânea: revistas,
 jornais e TVs

DISTRIBUIÇÃO ON-LINE

Facebook
3.008 FÃS 

Instagram 
2500 SEGUIDORES  

Site 
94.000 ACESSOS ÚNICOS/ANO  

E-mail marketing 
26.000 CADASTROS QUALIFICADOS

CLIQUE AQUI E 
VEJA A EDIÇÃO 2019



GARANTA AGORA
 SUA PARTICIPAÇÃO 

expolazer@francal.com.br 
(11) 2226-3100 



BOOK DE
PRODUTOS

    



HÁ MUITAS OPÇÕES PARA
SUA EMPRESA PARTICIPAR!

 ESCOLHA A SUA!



ÁREA LIVRE
Adquira sua Área Livre sem 
estrutura de montagem e 
construa o seu Projeto!



MONTAGEM  
PADRÃO 



MONTAGEM PADRÃO

Expositor
• 01 Balcão padrão branco de 1,00x0,50m
c/ 01 Lance de prateleira e porta

Serviços
• Segurança em sistema coletivo (período noturno)
• Energia elétrica (mínima obrigatória)
• Extintor (compatível com o espaço)
• Limpeza antes do funcionando da feira

Estrutura
• Divisórias em painéis TS branco
• Depósito
• Forração na cor grafite
• Testeira curva com 1,07m x 0,44m alt. na cor branca, com 
aplicação do nome da empresa
• 01 Spotlight/4m²
• 03 Prateleiras de vidro 1,00x0,30m
• 01 Tomada tripino monofásica

Mobiliário (cor branca)
• 01 Mesa redonda com tampo de vidro
• 04 cadeiras fixas
• 01 Banqueta fixa
• 01 Lixeira em PVC

DESCRITIVO DO PRODUTO



PACOTE 
PRIMAVERA 



PACOTE PRIMAVERA 15M² - ÁREA + MONTAGEM

Mobiliário (cor branca)
• 01 Mesa com tampo de madeira
• 03 Cadeiras fixas na cor cinza
• 01 Lixeira em PVC

Expositor
•  01 Balcão padrão em alumínio, com 
fechamento frontal em vidro na cor azul 
medindo 1,00 x 0,50 x 1,00m (LxPxA), com 01 
lance de prateleira de madeira e portas de 
correr e fechadura modelo jacaré

DESCRITIVO DO PRODUTO
Estande de 15m² (5 x 3m). 

5,Om

3,Om

PLANTA BAIXA MERAMENTE ILUSTRATIVA

Serviços
• Segurança em sistema coletivo (período noturno)
• Limpeza (antes do funcionamento da feira)
• Energia elétrica (mínima obrigatória)
• Extintor (compatível com o espaço)

Estrutura
• Montagem em perfis de alumínio e painéis de vidro 
revestidos com adesivo na cor azul e acabamento superior 
na cor branca, (pé direito 2,70m)
• Carpete forração na cor bege aplicado diretamente no piso 
do pavilhão
• Aplicação do logo da empresa na parte superior da 
estrutura, em área de 1,00x0,50m (LxA), arte fornecida  pelo 
cliente
• Iluminação através de luminárias de LED (luz amarela)
• 01 Tomada tripino 220V



PACOTE VERÃO 



 PACOTE VERÃO  - ÁREA + MONTAGEM

Serviços
• Segurança em sistema coletivo (período noturno)
• Limpeza (antes do funcionamento da feira)
• Energia elétrica (mínima obrigatória)
• Extintor (compatível com o espaço)

Mobiliário (cor branca)
• 01 Mesa com tampo de madeira
• 04 cadeiras fixas
• 01 Banqueta fixa
• 02 poltronas
• 01 Mesa de canto
• 01 Freezer
• 01 Lixeira em PVC na cor branca

Estrutura
• Montagem em perfis de alumínio e painéis formicalizados na 
cor branca, com fechamento em painéis de vidro parcialmente 
adesivados na cor azul, com elevação interna de 2,53m e externa 
de 2,70m
• Carpete forração bege aplicado diretamente no piso do 
pavilhão
• Fachada construída em madeira, revestida em napa na cor 
branca medindo 1,00x2,90m (LxA)
• 01 Depósito medindo 2,00x1,00m, com 3 lances de prateleira de 
madeira medindo 1,00x0,50m (LxP)
• Aplicação dos logos da empresa, sendo: 01 Adesivo na fachada 
frontal medindo 0,90x0,90m (LxA), 02 adesivos nas fachadas 
laterais medindo 1,00x,0,50m (LxA), arte fornecida pelo cliente
• Iluminação através de luminárias de LED (luz amarela)
• 03 tomadas tripino 220V

Expositor
• 01 Balcão construído em madeira, com 
revestimento na cor branca, medindo 
2,00x0,50x1,00m (LxPxA), com 01 lance
de prateleira

DESCRITIVO DO PRODUTO:
Estande de 20m² (4 x 5m) 5,Om

4,Om

PLANTA BAIXA MERAMENTE ILUSTRATIVA



PATROCÍNIO
MASTER

Aplicação de logo na 
home do site   

Distribuição de flyer 
no credenciamento 

da feira

01 banner áereo no 
corredor da feira

(2,00 x 3,00m)

Inserção de logo na 
planta impressa na 

entrada da feira  

Cordões de crachá
 do visitante  

1 Stories 15 dias
 antes do evento  

 

1 post no feed e fanpage 
no instagram

1 Newsletter exclusiva 
para o mailing de 

visitantes. 

01 hora de palestra no 
Fórum ANAPP  

Filme de até  1 minuto 
nos intervalos do Fórum  

Logo no convite do 
Jantar de Boas Vindas

Discurso de boas 
Vindas na abertura 

do Jantar de até
  5 minutos 

10 convites para o Jantar  
 

Filme de até 1 minuto
 na abertura do Jantar  

01 banner produzido 
pelo Patrocinador no 

espaço do Jantar 



PATROCÍNIO SALA
DO LOJISTA E TRATADOR
Área da ANAPP que serve como Sala receptiva para
lojistas e tratadores e onde acontece mini cursos.

Aplicação de logo na 
newsletter exclusiva 

sobre a Sala

Aplicação de logo
 na tela de descanso
 dos computadores

Aplicação de logo
 nas testeiras

Distribuição de 
folders do 

patrocinador no local



PATROCÍNIO 

Público estimado de 70 pessoas/dia

Projeção de vídeo
 de até 1 minuto nos 
intervalos do fórum 

Aplicação de Logo na tela 
de abertura/descanso

 da apresentação

Logotipo aplicado na 
Newsletter sobre o Fórum

Logo no Painel
do Auditório

Distribuição de brindes 
ou materiais 

promocionais na saída 
do evento

Menção de agradecimento 
na Abertura do Discurso.
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MERCHANDISING
    



MERCHANDISING

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

BANNER NA
HOME DO SITE

E-MAIL
MARKETING

EXCLUSIVO

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

MÍDIAS SOCIAIS

STORIES E FEED

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

LOGO NA 
PLANTA

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

ANÚNCIO
NO GUIA DO
VISITANTE

Anúncio no guia do visitante.

ADESIVO
DE CHÃO

Adesivo de chão.

    

ATIVAÇÃO DA MARCA
NO ESTACIONAMENTO

Divulgação de Marca nos
 Acessos do Estacionamento



MERCHANDISING
    

BANNER 
AÉREO

DUPLA FACE

Lona impressa frente e verso. Exposição de estrutura inflável dentro do pavilhão. Inserção de logomarca nos totens
digitais distribuídos pelo evento

AÇÃO DE
SAMPLING

Distribuição de folder ou brinde
em local pré-determinado.

LOUNGE DE
DESCANSO

Ambientação de área aberta dentro do pavilhão.

INFLÁVEL

CORDÃO
DE CRACHÁ 

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

TOTEM DIGITAL



COLABORAÇÃOPROMOÇÃO / ORGANIZAÇÃO

expolazer.com.br
Expolazer


