
Plano de Comunicação - 2015 
SINDIPROFES

Sindicato das Empresas de Promoção, Organização e 
Montagem de Feiras, Congressos, Seminários e Eventos do 

Extremo Sul 



Apresentação
O SINDIPROFES - Sindicato das Empresas de Promoção, Organização 
e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos dos Estados do Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina, foi criado para representar as 
empresas promotoras e organizadoras de eventos em geral, 
montadoras de estandes, locadoras de equipamentos e demais 
prestadoras de serviços especializados em feiras e eventos.

Divulgar a organização sindical SINDIPROFES bem como suas ações 
para ajudar o setor de Promoção, Organização e Montagem de Feiras 
e Eventos.

Divulgar a Agenda oficial de Feiras e Eventos do RS e SC.

Promover os serviços, produtos e a imagem institucional dos 
patrocinadores.
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Objetivos e Estratégias de Marketing



Mapa de Atuação do SINDIPROFES
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O Segmento de Feiras e Eventos
O segmento das Empresas de Promoção, Organização e Montagem de 
Feiras, Congressos e Eventos nos Estados do Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina é composto por aproximadamente 68 mil empresas e 
prestadores de serviços. As empresas do Rio Grande do Sul 
representam 62,42% e as de Santa Catarina 37,58% do total de 
empresas.

As feiras e eventos afetam diretamente diversos segmentos da 
economia, sendo o local ideal para conhecer novos produtos e 
prospectar negócios. O turismo é afetado diretamente pelo grande 
volume de visitantes que participam das feiras e eventos e utilizam a 
infraestrutura da cidade sede.

Um dos grandes diferenciais desse segmento é a imensa visibilidade e 
segmentação que ele possui, sendo possível atingir um grande público 
com características geográficas e socioeconômicas definidas.

O SINDIPROFES estará presente em todas as principias feiras dos 
estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, representando o 
segmento empresarial e levando a mensagem dos patrocinadores. 4



Estratégias de Mídia
O SINDIPROFES, como representante do segmento, tem acesso 
facilitado as feiras e eventos. Com isso o plano de mídia assume a 
participação nas principais feiras, congressos  e eventos do Rio 
Grande do Sul e de Santa Catarina como o principal meio de exibição 
da marca institucional e das marcas  patrocinadoras, com espaço 
próprio e divulgadas por panfletos, catálogos, banners, spot de acesso 
gratuito a internet no estande,  brindes, entre outros.

Em segundo lugar, a comunicação integrada, nas datas dos eventos 
em que haverá participação, em alguns dos seguintes meios: spots em 
Rádios, Outdoors, Banners, Jornais, Ônibus e Mídias Digitais.

A Revista SINDIPROFES é outro fator de extrema importância no mix 
de mídias do plano, pois é um canal direto com empresários e 
interessados no setor. 

Outros canais de mídia são: Website, redes sociais, Newsletter  para 
empresas do segmento, web marketing, cursos e treinamentos e todos 
os materiais gráficos do SINDIPROFES.
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Mídia em Outdoor (Exemplo)
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Mídia em Ônibus (Exemplo)
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Mídia em Banners
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Vantagens ao Patrocinador

• Participação da Marca nas Mais Importantes Feiras e Eventos de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul;

• Excelente Espaço para Merchandising;

• Excelente Investimento Comparado a Participação Individual;

• Canais de Comunicação Segmentados de Alto Impacto; 

• Canais de Comunicação Diretos ao Público Empresarial;

• Fortalecimento da Marca Perante o Público Gaúcho e Catarinense;

• Reconhecimento como uma Marca do Sul;

• Ferramenta de Marketing Social;

• Alta Capilaridade nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina; 
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Revista SINDIPROFES
A revista SINDIPROFES vem para trazer as principais informações e 
novidades do setor, além de apresentar o calendário oficial do 
segmento de feiras e eventos dos estados do Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina.

Ela tem edições trimestrais, com uma tiragem de aproximadamente 
100.000 exemplares a serem distribuídas em 2015.

O público-alvo da revista são empresários, promotoras e montadoras 
de eventos, prestadores de serviços especializados em feiras e 
eventos e secretarias de turismo.

O Patrocinador tem direito a duas páginas completas em cada edição 
para divulgar seus produtos e serviços.  

Circulação em 2015:
•  Mar/Abr/Maio: Primeira semana;
•  Jun/Jul/Ago: Primeira semana;
•  Set/Out/Nov/Dez: Primeira semana; 
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Espaços de Mídia do SINDIPROFES
Website do sindicato: A logomarca do patrocinador aparece em 
banner rotativo na página inicial e na página de patrocinadores.
A estimativa de acessos anuais é de 54 mil visualizações.  

Redes Sociais: Cada postagem é acompanhada da logomarca dos 
patrocinadores. Com estimativa de 5.000 mil seguidores, 2 postagens 
diárias, e impacto anual total de 2.640.000 visualizações em 2015.

Newsletter:  Cada newsletter é acompanhada da logomarca dos 
patrocinadores.  Além disso, cada edição tem um espaço dedicado a 
um patrocinador específico. Com uma lista de mais de 13 mil e-mails, 
e 2 envios mensais, serão geradas 312 mil visualizações em 2015. 

Material Gráfico: Todo material gráfico é acompanhado da 
logomarca dos patrocinadores. A estimativa de impressões é de 600 
mil panfletos com a agenda de eventos  2015.

Cursos e Palestras: Banners e material dos patrocinadores ficam 
visíveis e à disposição durante os cursos e palestras. Estimativa de 10 
mil exposições a empresários em 2015. 11



Participação com Espaço 
Próprio em Feiras 



24ª ExpoBento
A feira: A ExpoBento é considerada a maior feira multissetorial do 
Brasil, com mais de 25 mil itens a venda.
Local: Bento Gonçalves – RS – Parque de Eventos.
Data: 04/06 a 14/06  de 2015

Perfil do Expositor: Empresas e entidades multissetoriais da região 
de Bento Gonçalves. Em 2014 foram 450 expositores e mais de 25 mil 
itens a venda.
Perfil do Visitante: Visitantes locais e de diversos estados do Brasil.

Mídias: 
• Outdoors: Por 15 dias localizados em vias principais, com 

estimativa de 420 mil exibições.
• Rádio: Spots de Rádio, com estimativa de 250 mil impactos.  
• Anúncios Digitais: Anúncios na internet durante 30 dias, com 

estimativa de 50 mil exibições.

Número estimado de Visitantes / Impacto: 190.000 / 570.000 
Impacto de Mídia: 690.000 exibições.
Impacto Total: 1.260.000 exibições. 13



37ª Expointer
A feira: Feira de agropecuária, considerada a maior feira de animais 
da América Latina. Movimento  de R$ 3,292 bilhões em negócios em 
2014.
Local: Esteio – RS – Parque de Exposições Assis Brasil
Data: 30/08 a 07/09 de 2015 (Ainda não definida oficialmente)

Perfil do Expositor: Empresas dos segmentos de animais, máquinas, 
implementos e produtos agropecuários.
Perfil do Visitante: Visitantes locais e de diversos estados do Brasil.

Mídias: 
• Outdoors: Por 15 dias localizados em vias principais, com 

estimativa de 650 mil visualizações.
• Anúncio em ônibus: Anúncio em ônibus de Porto Alegre por 30 

dias, com estimativa de 625 mil visualizações.
• Rádio: Spots de Rádio, com estimativa de 200 mil impactos.  

Número estimado de Visitantes / Impacto: 550.000 / 1.650.000
Impacto de Mídia:   1.475.000 exibições.
Impacto Total: 3.125.000 exibições. 14



61ª Feira do Livro
A feira: Tradicional feira de Porto Alegre, reconhecida como o 
primeiro Patrimônio Imaterial da cidade pela Secretaria Municipal de 
Cultura.
Local: Porto Alegre – RS – Praça da Alfândega.
Data: 31/10 a 16/11 de 2015 (Ainda não definida oficialmente)

Perfil do Expositor: Editoras de livros e outras entidades.
Perfil do Visitante: Diferentes perfis de público de Porto Alegre e 
Região Metropolitana.

Mídias: 
• Outdoors: Por 15 dias localizados em vias principais, com 

estimativa de 400 mil visualizações.
• Anúncio em ônibus: Anúncio em ônibus de Porto Alegre por 30 

dias, com estimativa de 625 mil visualizações.
• Rádio: Spots de Rádio, com estimativa de 400 mil impactos.  

Número estimado de Visitantes / Impacto: 1.550.000 / 4.650.00
Impacto de Mídia:   1.425.000 exibições.
Impacto Total: 6.075.000 exibições. 15



23ª Fenadoce
A feira: A Fenadoce é um evento anual realizado para promover a 
cultura doceira da região, resultante da integração de dezenas de 
etnias do Brasil e exterior.
Local: Pelotas – RS – Centro de Eventos.
Data: 17/05 a 14/06 de 2015.

Perfil do Expositor: Doceiros, Vestuário, Artesanato, Móveis, e 
outras empresas com os mais diversos produtos da cidade.
Perfil do Visitante: Visitantes locais e de diversos estados do Brasil.

Mídias:
• Outdoor: Por 15 dias localizados em vias principais, com estimativa 

de 350 mil exibições.
• Rádio: Spots de Rádio, com estimativa de 200 mil impactos.
• Anúncios Digitais: Anúncios na internet durante 30 dias, com 

estimativa de 50 mil exibições.

Número estimado de Visitantes / Impacto: 318.000 / 954.000
Impacto de Mídia:   600.000 exibições.
Impacto Total: 1.554.000 exibições. 16



34ª Expoagas
A feira: Convenção Gaúcha de Supermercados, com volume de 
negócios na ordem de R$ 369 milhões em 2014.
Local: Porto Alegre – RS – Centro de Eventos da FIERGS.
Data: 19/08 a 21/08 de 2015.

Perfil do Expositor: Os 500 expositores são empresas alimentícias e 
multissetoriais fornecedoras de supermercados.
Perfil do Visitante: Visitantes são empresários, diretores e gerentes 
do segmento de varejo e atacado.

Mídias: 
• Outdoor: Por 15 dias localizado em via principal, com estimativa de 

400 mil visualizações.
• Anúncio em ônibus: Anúncio em ônibus de Porto Alegre por 30 

dias, com estimativa de 325 mil visualizações.
• Anúncios Digitais:  Internet, com estimativa de 50 mil exibições.   

Número estimado de Visitantes / Impacto: 41.100 / 123.300
Impacto de Mídia: 775.000 exibições.
Impacto Total: 898.300 exibições. 17



18ª Construsul
A feira:  É uma das maiores feiras de construção civil do Brasil e da 
América Latina, consagrada por geração de negócios
Local: Novo Hamburgo – RS – FENAC.
Data: 05/08 a 08/08 de 2015.

Perfil do Expositor: Empresas de diversos setores que fornecem 
produtos e serviços para a construção civil.
Perfil do Visitante: Lojistas, construtores, engenheiros, órgãos de 
governo, fabricantes, importadores, arquitetos, técnicos, 
incorporadores, imprensa entre outros..

Mídias:
• Outdoor: Por 15 dias localizados em vias principais, com estimativa 

de 600 mil exibições.
• Anúncios Digitais: Anúncios na internet durante 30 dias, com 

estimativa de 50 mil exibições.

Número estimado de Visitantes / Impacto: 76.000 / 228.000
Impacto de Mídia:   650.000 exibições.
Impacto Total: 878.000 exibições. 18



10ª Feira do Empreendedor 
A feira:  Feira voltada para os empreendedores e micro e pequenas 
empresas do Rio Grande do Sul. Realizada pelo SEBRAE - RS.
Local: Porto Alegre – RS – Centro de Eventos da  FIERGS.
Data: 11/09 a 14/09 de 2015.

Perfil do Expositor: Empresas e instituições multissetoriais.
Perfil do Visitante: Micro e pequenos empresários de diversos 
setores e futuros empreendedores.

Mídias:
• Outdoor: Por 15 dias localizados em vias principais, com estimativa 

de 400 mil exibições.
• Anúncio em ônibus: Anúncio em ônibus de Porto Alegre por 30 

dias, com estimativa de 625 mil visualizações.
• Anúncios Digitais: Anúncios na internet durante 30 dias, com 

estimativa de 50 mil exibições.

Número estimado de Visitantes / Impacto: 20.000 / 60.000
Impacto de Mídia:   775.000 exibições.
Impacto Total: 835.000 exibições. 19



Acampamento Farroupilha 2015 
A feira: É o maior evento alusivo à cultura tradicionalista gaúcha, 
para comemorar a Revolução Farroupilha.
Local: Porto Alegre – RS – Parque Harmonia.
Data: 07/09 a 20/09 de 2015  (Ainda não definida oficialmente).

Perfil do Expositor: São 400 piquetes, montados e organizados por 
grupos tradicionalistas, empresas e agremiações diversas, onde se 
cultivam os hábitos da tradição gaúcha.
Perfil do Visitante: Visitantes locais e de todo o Rio Grande do Sul.

Mídias:
• Outdoor: Por 15 dias localizados em vias principais, com estimativa 

de 400 mil exibições.
• Anúncios Digitais: Internet com estimativa de 50 mil exibições.
• Anúncio em ônibus: Anúncio em ônibus de Porto Alegre por 30 

dias, com estimativa de 625 mil visualizações.

Número estimado de Visitantes / Impacto: 700.000 / 2.100.000
Impacto de Mídia:   1.075.000 exibições.
Impacto Total: 3.175.000 exibições. 20



Expoijuí 2015 
A feira:  Feira multissetorial que abrange as feiras: Fenadi, Fenilact, 
Agronegócio, Orquídeas, Economia Familiar e Artesanato.
Local: Ijuí-RS – Parque de Exposições Wanderley Burmann. 
Data: 10/10 a 19/10 de 2015  (Ainda não definida oficialmente).

Perfil do Expositor: Empresas e organizações multissetoriais.
Perfil do Visitante: Visitantes locais e de outras regiões do estado.

Mídias:
• Outdoor: Por 15 dias localizados em vias principais, com estimativa 

de 260 mil exibições.
• Anúncios em Jornais: Anúncios nos principais jornais da região, 

com estimativa de 50 mil exibições.
• Anúncios Digitais: Anúncios na internet durante 30 dias, com 

estimativa de 50 mil exibições.

Número estimado de Visitantes / Impacto: 200.000 / 600.000
Impacto de Mídia:   360 mil exibições.
Impacto Total: 1.100.000 exibições. 
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Feira da Saúde 2015 
A feira:  A Feira da Saúde promove a área da saúde e bem estar, 
envolvendo as diversas áreas da saúde como alimentação saudável, 
atividade física, estética, medicina e odontologia.   
Local: Porto Alegre – RS – Local ainda não definido oficialmente.  
Data: 10/11 a 16/11 de 2015  (Ainda não definida oficialmente).

Perfil do Expositor: Empresas e profissionais das áreas da saúde: 
Alimentação,  Atividade física,  Estética,  Medicina  e  Odontologia.
Perfil do Visitante: Visitantes locais e de todo Rio Grande do Sul.

Mídias:
• Outdoor: Por 15 dias localizados em vias principais, com estimativa 

de 400 mil exibições.
• Anúncios em Ônibus: Anúncios em ônibus 30 dias, com estimativa 

de 425 mil exibições.
• Rádio: Spots de Rádio, com estimativa de 120 mil impactos.  

Número estimado de Visitantes: 50.000 / 150.000
Impacto de Mídia:   945.000 exibições.
Impacto Total: 1.095.000 exibições. 22



28ª Festival de Turismo em Gramado 
A feira:  Considerada a feira de negócios de resultados mais efetivos 
para o trade brasileiro e sul-americano, o Festival do Turismo de 
Gramado reúne significativa amostra do setor no sul do Brasil.
Local: Gramado – RS – Centro de Eventos e Feiras do Serra Park.  
Data: 06/11 a 09/11 de 2015  (Ainda não definida oficialmente).

Perfil do Expositor: Empresas e Profissionais do trade turístico, 
fornecedores de produtos e serviços de turismo. 
Perfil do Visitante: Empresários, diretores e gerentes  da área de 
turismo e eventos de mais de 30 países.

Mídias:
• Outdoor: Por 15 dias localizados em vias principais, com estimativa 

de 300 mil exibições.
• Anúncios Digitais: Anúncios na internet durante 30 dias, com 

estimativa de 50 mil exibições.

Número estimado de Visitantes / Impacto: 16.000 / 48.000
Impacto de Mídia:   350.000 exibições.
Impacto Total: 398.000 exibições. 23



28ª Fenarreco
A feira:  Maior festa tradicional alemã de Santa Catarina,  realizada 
anualmente.
Local: Brusque – SC – Pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto 
Imhof. 
Data: 09/10 a 19/10 de 2015  (Ainda não definida oficialmente).

Perfil do Expositor: Alimentação e Multissetorial.
Perfil do Visitante: Visitantes locais e de diversas regiões do estado.

Mídias:
• Outdoor: Por 15 dias localizados em vias principais, com estimativa 

de 300 mil exibições.
• Anúncios em Jornais: Anúncios nos principais jornais da região, 

com estimativa de 100 mil exibições.
• Anúncios Digitais: Anúncios na internet durante 30 dias, com 

estimativa de 50 mil exibições.

Número estimado de Visitantes / Impacto: 150.000 / 450.000
Impacto de Mídia:   450.000 exibições.
Impacto Total: 900.000 exibições. 24



28ª Exposuper
A feira: Feira de Produtos, Serviços e Equipamentos para 
Supermercados e Convenção Catarinense de Supermercadistas, é um 
dos maiores eventos em geração de negócios de SC.
Local: Joinville-SC – Complexo Expoville.
Data: 16/06 a 18/06 de 2015.

Perfil do Expositor: 300 expositores que oferecem serviços e 
produtos aos supermercados.
Perfil do Visitante: Empresários, gerentes e diretores de varejo.

Mídias:
• Outdoor: Por 15 dias localizados em vias principais, com estimativa 

de 300 mil exibições.
• Anúncios em Ônibus: Anúncios em ônibus de Joinville por 30 dias, 

com estimativa de 300 mil exibições.
• Anúncios Digitais: Internet com estimativa de 50 mil exibições.

Número estimado de Visitantes / Impacto: 40.000 / 120.000
Impacto de Mídia:   650.000 exibições.
Impacto Total: 770.000 exibições. 25



Show Agrícola de Palma Sola 2015
A feira: O Show Agrícola é considerado o maior evento do setor 
agrícola - organizado 100% por uma empresa privada
Local: Palma Sola-SC – Show Agrícola
Data: 25/02 a 28/02 de 2015.

Perfil do Expositor: São 200 expositores do setor agropecuário.
Perfil do Visitante: Público em geral da região.

Mídias:
• Outdoor: Por 15 dias localizados em vias principais, com estimativa 

de 150 mil exibições.
• Anúncios em Jornais: Anúncios nos principais jornais da região, 

com estimativa de 30 mil exibições.
• Anúncios Digitais: Anúncios na internet durante 30 dias, com 

estimativa de 20 mil exibições.

Número estimado de Visitantes / Impacto: 65.000 / 195.000
Impacto de Mídia:   270.000 exibições.
Impacto Total: 465.000 exibições. 
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Cronograma
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• Cronograma das feiras com espaço próprio a ser executado ao longo 
do ano de 2015.



O SINDIPROFES estará presente em diversos eventos.

A estimativa para 2015, é a participação em aproximadamente 200 
eventos nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Mídias: 
- Outdoors: 2.800.000 visualizações.
- Mídia em Ônibus: 850.000 visualizações.
- Rádio: 500.000 visualizações.
- Internet: 300.000 visualizações.
- Jornais: 200.000 visualizações.

Número estimado de Visitantes / Impacto: 1.835.000 / 5.505.000
Impacto de Mídia:  4.650.000 exibições.
Impacto Total: 10.155.000 exibições. 

Participação em Feiras, Eventos, 
Seminários, Simpósios e Congressos
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Número Total de Visualizações
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Contato

SINDIPROFES RS/SC

Endereço: Rua Castro Alves 300, 90430-130, Porto Alegre RS 

Fone: 51- 3273.7460

www.sindiprofes.org.br

Marketing@sindiprofes.org.br
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Desenvolvido por
• www.NewDevDigital.com

    

Apoio
• www.Clicindica.com.br

Projeto
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