


APRESENTAÇÃO COMERCIAL

EMPRESAS PARTICIPANTES

EXPO ALEMANIA 2021



ORGANIZADO POR: 
Rede de Câmaras alemãs na América Latina 

Com o apoio de:



RESULTADOS DA PRIMEIRA EDIÇÃO DE 2020

TOTAL DE VISITANTES DA FEIRA:

217.369

TOTAL DE INTERAÇÕES NA FEIRA:

59.842

TOTAL DE PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA:

14.427

De onde eles nos visitaram?



• Empresas que pertencem aos

setores mais representativos da 

América Latina e da Alemanha

• Expositores multisetoriais

• Profissionais e empresários da 

LATAM e da Alemanha

• Empresas associadas à Câmara

Alemã LATAM

• LATAM e Alemanha

06 - 09 de julho

MODALIDADE: MAIS DE 300 EXPOSITORESMAIS DE 200.000 VISITANTES

EXPO ALEMANIA VIRTUAL 2021

• Feira virtual interativa

• Conferências especializadas a 

nível da LATAM

• Rede setorizada B2C



POR QUE PARTICIPAR

NA EXPO ALEMANIA

VIRTUAL 2021?

• Acesso à REDE de câmaras alemãs LATAM | Mais de 20 câmaras

• Plataforma virtual 100% personalizável e fácil de usar | Suporte técnico

• Baixo Custo e Alto Impacto | Investimento 10 vezes menor que uma feira de negócios física

• GLOBALIZE sua marca e mostre seus produtos ONLINE | Catálogos e galerias de imagens

• Abre NOVOS MERCADOS sem limitações geográficas | Aumento do tráfego de visitantes

• CONECTE diretamente com fornecedores e compradores | LATAM & Alemanha

• ALTAMENTE MEASURÁVEL E TRACEABULÁVEL MINDSET| Geração de estatísticas reais

e rastreabilidade da interação

• ALTA VISIBILIDADE | Eficácia de contato, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana

• Acesso ao evento REDE SECTORIZADA - VENDAS B2C | Ofereça seus serviços aos

usuários finais focados especificamente na compra de seu produto

• ESPECIALIZADO ESPAÇO DE CONFERÊNCIA | Conversas setorizadas e interação com seu

público alvo



EXPOSITORES
• Marcas alemãs

• Marcas da América Latina

APRESENTAÇÕES DE ESPECIALISTAS
• Chats virtuais setorizados

• Espaços de conhecimento para a comunidade empresarial

CONTATOS INTERNACIONAIS
Aumentar sua base de negócios internacionais

(Expositores e visitantes da feira)

O QUE 

ACOMPANHAR

NA EXPO ALEMANIA

VIRTUAL 2021?

REDE B2C
Plataforma Setorial de Redes Virtuais (LATAM e Alemanha)



SEU ESTANDE INTERATIVO 

NA EXPO ALEMANIA 2021



Informações

gerais
Seu estande tem múltiplos espaços para colocar sua marca e 
vídeos corporativos

Catálogo
Carregar catálogos de produtos a granel ou de forma 
personalizada 

Cupões Fácil de criar cupons para interagir com os visitantes 

Galeria Carrossel de imagens de produtos

Bate-papo ao

vivo 
Suporte ao cliente via Whatsapp/ Equipe/ Reuniões/ Zoom 

Reuniões
Possibilidade de agendar compromissos com visitantes e 
expositores

Base de dados 
Geração de um banco de dados de visitantes para seu
estande em tempo real

PRINCIPAIS 

FUNÇÕES DE 

SEU 

ESTANDE



COMO PARTICIPAR

NA EXPO ALEMANIA 2021?

Reserve seu estande com o LAV



Difusão da Conferência especializada em Plataformas de Comunicação Digital da 

Rede de Câmaras Alemãs LATAM

Conferência especializada de 30 minutos na sala de conferências da feira (Inclui

trabalhos de arte personalizados)

Stand modelo PREMIUM (Inclui: 5 espaços de marca e 2 espaços para vídeos)

Preço de Membro

USD 550 

Preço para não-

membros

USD 700 

PREMIUM

Publicação do vídeo corporativo da marca na Sala de Vídeo da feira.

Banco de dados de expositores da feira

Banco de dados de visitantes em seu estande

Presença da marca em material digital para promover a feira

Logotipo apresentado no diretório digital oficial da feira no site do evento. (Inclui

URL direta para o estande e link para o site do expositor).

Um espaço em um evento de rede virtual pós-fábrica setorizado



STAND MODELO PREMIUM

• 5 espaços de marca

• 2 espaços para vídeo



Stand modelo BUSINESS (Inclui: 4 espaços de marca e 1 espaço para vídeo)

Preço de Membro

USD 300 

Preço para não-

membros

USD 450

BUSINESS

Banco de dados de expositores da feira

Banco de dados de visitantes em seu estande

Logotipo no diretório digital oficial da feira no site do evento. (Inclui URL direta para 

o estande e link para o site do expositor).

Publicação do vídeo corporativo na Sala de Vídeo da feira.



STAND MODELO BUSINESS

• 4 espaços de marca

• 1 espaço para vídeo



Stand modelo STANDARD (Inclui: 3 espaços de marca)

Preço de Membro

USD 100 

Preço para não-

membros

USD 200 

START UP

Banco de dados de visitantes em seu estande

Logotipo no diretório digital oficial da feira no site do evento.     (Inclui URL direta

para o estande e link para o site do expositor).



STAND STANDARD MODEL (Start Up)

• 3 espaços de marca



PACOTES DE PARTICIPAÇÃO EXPO ALEMANIA 2021

PREMIUM BUSINESS START UP

Preço de Membro

USD 550 

Preço para não-

membros

USD 700 

Preço de Membro

USD 300

Preço para não-

membros

USD 450 

Preço de Membro

USD 100 

Preço para não-

membros

USD 200 

10% de desconto a partir do 2º estande



VOCÊ TAMBÉM PODE COLOCAR 

SUA MARCA NA EXPO ALEMANIA 

2021



USD 2.500PLATINUM BRAND PATROCÍNIO

MARCA

• Presença da marca em material digital para a divulgação do 

evento.

• Presença da marca no site principal do evento

• Presença da marca no diretório digital oficial da feira.

• Menções em redes sociais

EVENTO ADICIONAL: NETWORKING SETORIZADO

• Apresentação corporativa ao vivo ou pré-gravada (5 min) no 

início da Rede Virtual Setorial

• Presença da marca na rede virtual setorizada

• Banco de dados setorizado de redes virtuais

PRESENÇA DA MARCA NA FEIRA

• Logotipo na fachada com link para website

• Logotipo no Lobby com link para o website

• Banner em 5 pavilhões de sua escolha

• Conferência especializada de até 30 minutos em 

plataforma de feira (inclui transmissão e design de arte 

personalizada)

• Logotipo em sala de conferência especializada

• Banco de dados de todos os expositores da Expo 

Alemanha

• Publicação de vídeo corporativo na Sala de Vídeo

• Presença do logotipo na sala de vídeo

CONFERÊNCIA ESPECIALIZADA

SALA DE VÍDEO CORPORATIVO

BANCO DE DADOS EXPO ALEMANHA 2021



US$ 1.200GOLDEN BRAND PATROCÍNIO

MARCA

• Presença da marca em material digital para a divulgação do 

evento.

• Presença da marca no site principal do evento

• Presença da marca no diretório digital oficial da feira.

• Menções em redes sociais

PRESENÇA DA MARCA NA FEIRA
• Logotipo no Lobby com link para o website

• Banner em 2 pavilhões de sua escolha

• Banco de dados de todos os expositores da Expo 

Alemania

• Publicação de vídeo corporativo na Sala de Vídeo

SALA DE VÍDEO CORPORATIVO

BANCO DE DADOS EXPO ALEMANHA 2021



COMO É EXIBIDA MINHA 

PLATAFORMA VIRTUAL?



PLATAFORMA VIRTUAL

• O site oficial conduzirá ao site da 

plataforma da feira. 

• Haverá uma contagem regressiva 

até o dia em que o show estiver no 

ar. 

• As empresas expositoras devem 

fazer o login com seu nome de 

usuário e senha de administrador. 

www.virtual.expoalemania.com



Visualização da plataforma da Expo Alemania

O visitante clica sobre a 

imagem para entrar 

virtualmente dentro das 

instalações da feira.

O visitante clica no 

pavilhão de seu interesse

e começa a navegar na

feira.

O visitante clica no 

estande de seu

interesse.

FACADE LOBBY PAVILÃO



Painel de personalização do estande

O expositor deve completar 

cada um dos campos: 

imagens, vídeos para a 

decoração do estande e 

informações 

complementares.

(Não é necessário que todos os 

campos estejam ativados)



www.expoalemania.com

@expoalemania @expoalemania

Lateinamerika Verein e.V.

Rebeca Mendonca
info@lateinamerikaverein.de

+49 40 4134313

FALE CONOSCO:

mailto:%20info@lateinamerikaverein.de

