RODADA DE NEGÓCIOS
O VAREJO VAI ATÉ VOCÊ

30
INDÚSTRIAS

30

COMPRADORES
SELECIONADOS

30 COMPRADORES SELECIONADOS vão até você para gerar negócios.
Esta é mais uma comodidade e oportunidade no ano para impactar
o mercado e garantir boas vendas, construindo relacionamentos
qualificados e duradouros.

14-16
ABR
2020

FRANCA/SP
COMFORT HOTEL

15-17 NOVO HAMBURGO/RS
SET
SWAN TOWER HOTEL

2020

3

DIAS DE
EVENTO

2

PRAÇAS
REGIONAIS

COMO

RODADA DE NEGÓCIOS

FUNCIONA?

ECONOMIZE TEMPO
E POTENCIALIZE OS NEGÓCIOS
DE UM ANO INTEIRO
1

Acesso antecipado
à lista com os
principais
compradores
nacionais
selecionados
para você!

2

Otimização
no atendimento
e na estratégia
de vendas:
você se prepara de
acordo com cada
comprador.

3

Infraestrutura
para expor os
produtos e receber
o comprador
(box com mesa,
cadeiras e
prateleiras).

4

5

Dois dias de
encontros
comerciais
pré-agendados
com número
significativo de
compradores.

Reuniões práticas
e objetivas com
30 minutos
de duração.

6

1 day off
para lojistas
visitarem a
sua fábrica.

RODADA DE NEGÓCIOS

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

SERVIÇOS:

• Segurança em sistema coletivo (período noturno);
• Limpeza (antes do funcionamento do evento);
• Energia elétrica (mínima obrigatória);
• Extintor (compatível com o espaço).

ESTRUTURA:

• 1 módulo autoportante medindo 2,00X0,32X1,90m (LxPxA) na cor branca, instalado em posição divisória para limitação
do espaço, com 4 prateleiras medindo 2,00x0,32X0,03m (LxPxE), com vão-livre de 0,32m de altura entre elas, sendo o
último lance em sistema de bancada com portas de correr;
• Testeira lateral na cor preta medindo 0,30x0,50m (LxA), com aplicação do nome da empresa em texto recorte na cor branca;
• Iluminação das prateleiras em LED (luz amarela);
• 1 régua com tomada embutida no módulo.

MOBILIÁRIO (COR BRANCA):

• 1 mesa redonda com tampo de madeira e 4 cadeiras fixas;
• 1 lixeira.
Imagem meramente ilustrativa

ESTRUTURA PRONTA PARA OCUPAÇÃO. NÃO É PERMITIDA NENHUMA COMPLEMENTAÇÃO.

