06 a 09 de
novembro 2014

FESTURIS
Festival do Turismo de Gramado

FESTURIS
UMA FEIRA DE NEGÓCIOS EFETIVOS
• Exclusiva para o segmento B2B;
• Feira de destinos, produtos e serviços, situada entre as melhores do
mundo.
• Feira reconhecida como o melhor ambiente para transformar relações
em negócios;
• Segmentada por Salões, trata com profundidade diferentes nichos do
turismo;
•

O local certo para estreitar relações com o trade e promover negócios.

SALÃO MICE
Lançado com absoluto sucesso em 2013
• 17 Stands
• Destinos Turísticos, Hotéis, Entidades do Segmento,
Conventions & Visitors Bureau, Mídia Especializada;
• Palestras ministradas por nomes de peso do setor;
• Média de público de 320 pessoas na Sala de Capacitação

Objetivos do Salão
•
•
•
•

Fomentar negócios entre as empresas do segmento de turismo de
negócios e de eventos;
Proporcionar o intercâmbio de informações;
Privilegiado local para troca de expertises entre os melhores do setor;
Através de palestras promover o constante aperfeiçoamento e
qualificação profissional.

O MERCADO MICE
 R$ 28,3 bilhões em 2012 foi a receita operacional do mercado de viagens
corporativas
 32,4% foi o crescimento do setor de eventos de em relação a 2013
 O segmento envolve US$ 30 bilhões no mundo
 O turista MICE gasta US$ 285, contra US$ 68 do turista tradicional

 Agências de viagem corporativas associadas à Abracorp faturaram
R$ 3,3 bilhões, crescimento de 18,3% comparado à 2013
 Viagens corporativas representam 53,87% do total de gastos em viagens
no Brasil

Fontes: Abracorp; Alagev; Revista do Eventos

PÚBLICO ENVOLVIDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agentes de viagens corporativos;
Agências de receptivos;
Gestores de viagens;
Agentes de viagens de incentivo;
Organizadores de eventos;
Convention Bureau;
Destinos e órgãos oficias de turismo;
Hotéis;
Centros de Eventos;
Outros serviços que envolvem o setor.

Formas de participação no Salão MICE
• Patrocínio
• Cotas de Merchandising
• Expositor

PATROCÍNIO
1 cota de R$ 80.000,00
O patrocinador deste Salão receberá como contrapartida:
• 1 stand de 20 m² no Salão MICE Abeoc Brasil
• Assinatura como apoio institucional no portal de acesso ao Salão* (imagem 1)
• Assinatura como apoio institucional na Sala de Capacitação do Salão (imagem 2)
• Assinatura como apoio institucional no programa técnico deste Salão
• Horário disponível na Sala de Capacitação junto ao Salão nos dias 07 e 08 de novembro 2014
• Assinatura em mala direta eletrônica do Salão MICE
• Liberação para colocação de blimp ou balão promocional na área externa do centro de feiras (imagem 3)
• Liberação para colocação de material promocional nas pastas dos participantes.

Imagem 3

Imagem 1
* Este portal poderá sofrer alterações

Imagem 2

MERCHANDISING
Cotas de R$ 20.000,00
O patrocinador desta cota receberá como contrapartida:
• Assinatura do portal* com demais patrocinadores (imagem 3)
• Assinatura como apoio institucional na Sala de Capacitação do Salão
• Assinatura com aplicação de marca em menor tamanho nos materiais impressos
relacionados ao Salão (imagem 4)
• Assinatura em painel de apoiadores do Salão MICE

Imagem 4
Imagem 3
* Este portal poderá sofre alterações

EXPOSIÇÃO E
ATENDIMENTO
A participação como expositor se da através da aquisição de
um stand interno ou de esquina na área destinada ao salão.

Custo do m² Salão MICE
até 31/07/2014

R$ 670,00

01/08 – 30/09

R$ 717,00

01/10 – 01/11

R$ 787,00

Mapa da Feira

Contate-nos
festival@martaesilvia.com.br
abeocrs@abeoc.org.br

