
  O portal abeoc.org.br é o canal ofi cial da Associação Brasi-
leira de Empresas de Eventos – ABEOC Brasil na internet. 
Constitui-se em um site especializado no mercado de even-
tos, com notícias do setor e da Associação, pesquisas, legis-
lação e serviços. Atualizações todos os dias úteis.

  A ABEOC Brasil foi fundada em 1977. Tem por fi nalidade 
orientar e defender os interesses de suas empresas associa-
das, representadas por organizadoras, promotoras e presta-
doras de serviços para eventos. 

  O site abeoc.org.br é um ponto de interação entre as cerca  
de 500 empresas associadas à ABEOC Brasil com o mercado. 
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Por que anunciar em 
abeoc.org.br?
  Fale diretamente com as principais empresas de eventos do Brasil;

  Vincule sua marca à Associação que atua para o fortalecimento e profi ssionalização do 
setor de eventos no Brasil;

  Audiência segmentada e qualifi cada;

  Variedade de espaços publicitários para promover sua empresa com impacto e relevância;

  Abeoc.org.br está entre os primeiros resultados nos mecanismos de busca para “empresas 
de eventos”

  Público-alvo composto por profi ssionais e empresários que atuam na cadeia produtiva de 
eventos gerando negócios e público fi nal com interesse em informações sobre o setor.

Seja um parceiro estratégico 
A ABEOC Brasil está selecionando até quatro Parceiros Estratégicos para maior engajamento à 
Associação e uma parceria anual com amplos benefícios: 

  Espaço para marca em destaque na home e em todas as páginas do site; 

  Uma publicação personalizada por mês nas redes sociais (facebook e twitter) da ABEOC Brasil;

  Veiculação de banner na Newsletter quinzenal ABEOC Brasil (20 edições); 

  Disparo de e-mail marketing para as empresas associadas (até 6 envios);

  Condições especiais para participação em eventos e outras ações da ABEOC Brasil; 

  Relacionamento direto para personalização de campanha e melhor aproveitamento das 
oportunidades existentes de contato com público-alvo. 

  Somados os benefícios acima em marketing digital, o investimento seria de R$ 28.700,00. 

Para Parceiro Estratégico ABEOC Brasil, o investimento anual é R$ 20.000,00. 
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Visitas/Sessões: 26.993
Visitantes Únicos: 21.093
Páginas visitadas: 56.188
Páginas/visita: 2,08
Duração média da visita: 2’25’’ 

Origem das visitas:

Audiência abeoc.org.br
Média mensal de julho a dezembro de 2014

Estados Região Norte: 2,9%

Redes Sociais

Facebook
  4953 amigos perfi l abeoc.nacional
  3097 seguidores perfi l abeoc.nacional
  8476 pessoas curtem a fan page /abeocbrasil 
  TOTAL público engajado: 16.526*
  * 482 amigos curtem a fan page, o que resulta em 
16.044pessoas ligadas à ABEOC Brasil no facebook 
(jan/2015). 

Outros destaques da Fan page: 
  31 publicações com alcance entre 1.000 e 11.104 
pessoas entre julho e dezembro/2014;

  40 semanas com mais de 5 mil pessoas 
alcançadas durante a semana - entre julho/dez-2014

Quem curte a Fan Page 
  64% do sexo feminino
  42% tem entre 25-34 anos. 
  23% tem entre 35-44 anos.

Outros países: 1,4%

Brasil: 
95,8%

EUA: 0,9%

Portugal: 0,8%

Estados

São Paulo: 
34,2%

Rio de 
Janeiro: 
16,2%

Minas 
Gerais: 
6,6%

Rio 
Grande 
do Sul: 
6,2%

Santa 
Catarina: 
6,2%

Paraná: 5%

Bahia: 4%

Distrito Federal: 3,2%

Pernambuco: 3,2%
Ceará: 3%

Goiás: 2%
Espírito Santo: 1,8%

Outros Estados NE: 2,6%
Outros Estados Centro-Oeste: 1,6% 

  
Twitter @abeocbrasil: 1458 seguidores
(até 22/01/2015)

Mailing Newsletter
Cerca de 1200 emails no mailing de empresas associadas 
e outros 63 mil do trade – assinaturas via site, parceiros e 
outros relacionamentos da ABEOC Brasil.  
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1  Banner Quadrado Destaque 
Espaço nobre em área de destaque e visível 
em todas as páginas do site. 
Investimento: R$ 2.000,00
Período: mensal
Tamanho 250px x 250px
Capacidade: 1 anunciante.

2  Super Banner
Banner de grande formato, visível em todas as 
páginas do site. 
Investimento: R$ 1.500,00
Período: mensal
Tamanho 728px x 90px
Capacidade: 1 anunciante.

3  Banner Retângulo Home 
Destaque especial visível na home-page do 
site (13% do total de visualizações).
Investimento: R$ 650,00.
Período: mensal
Tamanho 180px x 150px
Capacidade: 1 anunciante

4  Banner Internas
Área de grande visibilidade, próxima ao título 
das páginas, disponível em todas as páginas 
internas (87% das visualizações do total de 
visualizações de páginas)
Investimento: R$ 1.300,00.
Período: mensal
Tamanho 120px x 60px
Capacidade: 1 anunciante.

5  Banner patrocinador NEWSLETTER 
Investimento: R$ 200,00.
Período: por edição – quinzenal.
Tamanho 200px x 100px
Capacidade: 1 anunciante.

6  Banner grande NEWSLETTER 
Investimento: R$ 100,00.
Período: por edição – quinzenal.
Tamanho 550px x 60px
Capacidade: 2 anunciantes.

Formatos e valores

Observações | Associados ABEOC Brasil têm 30% de desconto. | Para 
todos os formatos do site, o arquivo pode ser jpg, gif ou swf.  | Para veiculação 
na Newsletter, arquivo swf não disponível. Peso máximo: 18 kb. | Possibilidade 
de personalização de campanhas para atender sua estratégia. | Consulte-nos.
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