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A ForMóbile é a maior feira técnica do setor madeira-móveis na América Latina, com 80 mil m² de área total e reúne 
os principais expositores de máquinas, matérias-primas, ferragens e acessórios e serviços para a fabricação de móveis 
em série e sob medida. 
 
- Expectativa de somar, em 2016, mais de 60 mil visitantes, entre fabricantes de móveis em série, marceneiros, 
revendas, beneficiadores de madeira, designers e outros especificadores 
 
- Focada em negócios, atrai público qualificado por meio de ações diretas de diálogo com esse público, por meio 
eventos, relacionamento direto, divulgação em revendas, indústrias e mídias especializada. 
 
- Por ser localizada em São Paulo, tem um apelo especial para visitantes de todo o Brasil, que podem usufruir de toda a 
estrutura da cidade, que conta com ampla rede hoteleira, de restaurantes e de entretenimento. 
 
- É o principal meio de atualização do segmento, onde fabricantes de móveis buscam por novidades que vão 
implementar suas linhas de lançamentos 
 
- É a única que consegue reunir todos os segmentos de fornecedores, desde máquinas, matérias-primas, ferragens, 
acessórios, serviços, produtos para marcenarias e produtos para fábricas de colchões e estofados. 
 
- A ForMóbile atrai expositores não apenas do Brasil, mas de 30 países diferentes, que reconhecem na feira um 
excelente canal para a divulgação de novidades e realização de negócios. 

 
 
 

Maior feira técnica do setor madeira-móveis na América Latina 



FERRAMENTAS DE DIVULGAÇÃO 

Maximize a exposição da sua empresa! 
 
A seguir você encontra a descrição das melhores peças 
de comunicação para garantir à sua empresa exposição 
privilegiada e uma excelente forma de destacar produtos, 
serviços e ações que serão feitas durante a feira. 
 
É a sua chance de se diferenciar diante da concorrência 
e impactar os investidores do setor, combinando 
experimentação e visibilidade. 
 
Aproveite as condições especiais para a contratação de 
cotas exclusivas. 

> Imagens meramente ilustrativas. 



DIVULGAÇÃO 

PRÉ FEIRA 

> Imagens meramente ilustrativas. 



SITE DO EVENTO 

Retângulo: Para personalizar e complementar sua campanha de divulgação, disponibilizamos 
duas opções de banners retangulares. 

Detalhes: 
Dimensões: 300x170 ou 
170x300 
Formato: JPG, GIF ou SWF 
Peso: Até 30 Kb  
Observação: é necessário 
enviar um link de destino 
Cotas disponíveis: 6 
Rotativo 
 
 
R$ 2.200,00 

> Imagens meramente ilustrativas. 



LOGO NA PÁGINA DO CREDENCIAMENTO 

Logo rodapé página de pré credenciamento no site do evento. 

Formato: 120x100  pixels 
Formato: JPG 
Peso: Até 30 Kb  
Observação: é necessário enviar um link 
link de destino 
Cotas disponíveis: 6 
 
 
 
R$ 500,00 

> Imagens meramente ilustrativas. 



POP UP NA PÁGINA INICIAL DO SITE 

Formato: 700 X 300  pixels 
Formato: JPG 
Peso: Até 50 Kb  
Observação: é necessário enviar um link 
link de destino 
Cotas disponíveis: 1 
 
 
 
R$ 5.000,00 

> Imagens meramente ilustrativas. 



Detalhes: 
Dimensões: 480 x 60 pixels 
Formato: JPG 
Peso: Até 30 Kb  
Observação: é necessário 
enviar um link de destino 
Cotas disponíveis: 1 por disparo 
 
R$ 800,00 

> Imagens meramente ilustrativas. 

Banner: Para quem quer promover ações de grande impacto, o Banner é ideal pois tem destaque 
na Newsletter da feira, peça criada para incentivar a comunicação direta com os visitantes da feira 
com informações e notícias sobre o mercado. 

E-MAIL MARKETING DO EVENTO 



R$ 8.000,00 

> Imagens meramente ilustrativas. 

Aplicativo ForMóbile: Patrocínio exclusivo ano aplicativo para smartphones da ForMóbile. 
Para 2016, o objetivo é somar 20 mil downloads, e potencializar a visibilidade do 
patrocinador: 
 
 
 Detalhes: 
- Página exclusiva no aplicativo da ForMóbile 2016, com informações do patrocinador           
- Destaque na lista de expositores do aplicativo  
- Divulgação do patrocinador como APP Sponsor em todos os materiais de divulgação da 
feira relativos à ação, incluindo e-mails-marketing, totens de sinalização na feira e 
divulgação no mapa de bolso 

APLICATIVO PARA SMART PHONE 



incluir 

REDES SOCIAIS 

Post Patrocinado: O Post Patrocinado proporciona uma maior interação com os visitantes do 
Evento. Com ele sua empresa poderá divulgar um produto, serviço ou promoção. Obtenha o 
retorno imediato da sua ação com likes, compartilhamentos e comentários. 

Detalhes: 
Facebook, Twitter ou Linkedin 
Dimensões: 600 pixels x 400 pixels 
(área útil de 400x400 pixels) 
Formato: JPG 
Peso: Até 30 Kb  
Observação: Texto de até 300 
caracteres. É necessário enviar um 
link de destino 
Cotas disponíveis: 2 por semana 
 
R$ 800,00 cada 

> Imagens meramente ilustrativas. 



DIVULGAÇÃO 

NO PAVILHÃO 

> Imagens meramente ilustrativas. 



Patrocínio Totem de Credenciamento: Inclua a logomarca da sua empresa nos totens de 
credenciamento da feira. É divulgação certa para milhares de visitantes que emitem sua 
credencial na entrada da feira. 

> Imagens meramente ilustrativas. 

Detalhes: 
Arte: O formato e especificação dos 
materiais serão enviadas pela 
promotora. 
Observação: Produção e instalação 
são responsabilidade da promotora.  
Data de envio de arquivos:  15 de 
março de 2016. 
Cotas: 2 
 
R$ 5.200,00 

CREDENCIAMENTO 



MAPA DE BOLSO 

Inclua a marca de sua empresa no Mapa de Bolso da feira, e incentive a ida do visitante ao seu estande 
promovendo produtos, lançamentos, serviços e com a indicação da sua localização na feira. O Guia da 
Feira é o principal meio que os visitantes utilizam para definir suas visitas durante a feira, para buscar 
produtos e fornecedores, e para se orientar durante todo o período de realização do evento.  

> Imagens meramente ilustrativas. 

Anúncio (frente do mapa) 
 
Detalhes: 
Dimensões: 10 x 13,5 cm 
Data de envio de arquivos: 15 de 
março de 2016 
Cotas: 06 
 
R$ 5.000,00  

Anúncio Exclusivo (verso do mapa) 
 

Detalhes: 
Dimensões: 40 x 60 cm 

Data de envio de arquivos: 15 de 
março de 2016 

Cotas: 01 
 

R$ 30.000,00  



ADESIVO DE CHÃO 

Destaque sua marca nos corredores da feira, indicando direção e atraindo mais visitantes para 
seu estande. Os adesivos de chão são também uma excelente forma de divulgar a marca sua 
localização na feira. 

Detalhes: 
Dimensões: 1,5m x 1,5m 
Data de envio de arquivos:  
15 de março de 2016 
Formato: EPS/PDF/JPG 
Observação: Produção e 
Instalação de responsabilidade 
da promotora.  
Cotas: 10 
 
R$ 1.200,00 

> Imagens meramente ilustrativas. 

Detalhes: 
Dimensões: 4m x 4m 

Data de envio de arquivos:  
15 de março de 2016 

Formato: EPS/PDF/JPG 
Observação: Produção e 

Instalação de responsabilidade 
da promotora. 

Cotas: 2 
 

R$ 5.800,00 



BANNERS AÉREOS 

Promova seu estande, seus produtos e serviços com banners posicionados de forma 
estratégica em cima seu estande.  

Banners  6m² 
 
Detalhes: 
Dimensões: 2m x 3m ou 3m x 2m 
Data de envio de arquivos:  
15 de março de 2016 
Formato: EPS/PDF/JPG 
Observação: Produção e Instalação de 
responsabilidade da promotora.  
 
R$ 4.000,00 

> Imagens meramente ilustrativas. 

Banners  12m² 
 

Detalhes: 
Dimensões: 3m x 4m 

Data de envio de arquivos:  
15 de março de 2016 

Formato: EPS/PDF/JPG 
Observação: Produção e Instalação de 

responsabilidade da promotora.  
 

R$ 5.500,00 
 



BANNERS SINALIZAÇÃO DE RUA 

Promova seu estande, seus produtos e serviços com banners posicionados de forma 
estratégica nas principais ruas e corredores da feira.  

Banner de Rua 
 
Aplicação da logomarca da empresa nos banners de rua 
da fera, que servem de orientação para todos os 
visitantes da feira.  
 
Detalhes: 
Dimensões: 2m x 3m 
Data de envio de arquivos:  
15 de março de 2016 
Formato: EPS/PDF/JPG 
Observação: Produção e Instalação de responsabilidade 
da promotora.  
1 Cota = 4 banners (Localização a ser definida)  
 
R$ 22.000,00 

> Imagens meramente ilustrativas. 



LOGO PLANTA LOCALIZE-SE 

Fortaleça a marca de sua empresa durante a feira, e incentive visitantes a procurar 
por seu estande com diversas ações focadas na comunicação visual da feira. 

Logo nas plantas de localização 
Inclusão da logomarca da empresa em 
todas as plantas de localização, junto à 
lista de expositores da feira, com 
destaque para o expositor. 
 
Detalhes: 
Dimensões: 5 x 5 cm. 
Formato: JPG/EPS 
Observação: Produção e instalação são 
responsabilidade da promotora.  
Data de envio de arquivos:  15 de março 
de 2016. 
Cota: 20 logos únicos 
 
R$ 800,00 

> Imagens meramente ilustrativas. 



TOTEM DUPLA FACE 

Fortaleça a marca de sua empresa durante a feira, e incentive visitantes a procurar 
por seu estande com diversas ações focadas na comunicação visual da feira. 

Divulgue sua empresa nos corredores da feira 
com os Totens da feira. Impressão em duas faces 
exclusivas do expositor. Os totens serão 
posicionados nos principais cruzamentos das 
ruas do evento.  
 
Detalhes: 
Dimensões:  0,80m de largura x 1,80m de altura 
Formato: JPG/EPS 
Observação: Produção e instalação são 
responsabilidade da promotora.  
Data de envio de arquivos:  15 de março de 
2016. 
Cotas: 10 
 
R$ 2.000,00 

> Imagens meramente ilustrativas. 



R$  5.200,00 

TOTENS 

Fortaleça a marca de sua empresa durante a feira, e incentive visitantes a procurar 
por seu estande com diversas ações focadas na comunicação visual da feira. 

Totem para recarga de celulares 
Divulgue sua marca nos pontos de recarga de 
celular, área que cada vez mais ganha 
importância dentro da feira. 
 
Detalhes: 
Formato: a ser definido pelo fabricante 
Observação: Produção e instalação são 
responsabilidade da promotora.  
Data de envio de arquivos:  15 de março de 
2016. 
Cotas: 3 
R$   
 

> Imagens meramente ilustrativas. 



R$ 7.800,00 

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS 

> Imagens meramente ilustrativas. 

Permissão para distribuição de materiais na  entrada ou na saída do evento. 

Observação: Materiais para distribuição e 
promotoras são responsabilidade do cliente.  
Cotas: 2 cotas para 2 promotoras cada. 



SALA DE IMPRENSA 

Invista no seu relacionamento com a mídia especializada e imprensa em geral. 
Amplie seus canais de comunicação e veja a sua empresa se destacar entre os jornalistas. 

PATROCÍNIO DA SALA DE IMPRENSA 
Inclusão da logomarca da empresa em 
diversos pontos da Sala de Imprensa. Fazem 
parte do pacote:  
• Logomarca nas telas de fundo e nas telas de 
espera dos computadores da Sala de Imprensa 
• 01 Adesivo de piso na sala de imprensa 
• Distribuição de brindes para os jornalistas, 
como sacolas, canetas, chaveiros, blocos e 
outros. 

Observações: Brindes produzidos e distribuídos pelo cliente. 
Demais materiais são responsabilidade do promotor. 
Cotas: 2 
 
R$ 10.000,00 

> Imagens meramente ilustrativas. 



VAN 

Adesivo (Imãs) e capas de banco com a marca da sua empresa nas vans que farão o 
serviço de shuttle service. 

Formato da arte: 
60 x 60cm 
 
Cotas: 
12 adesivos (6 vans) 
 
Preço sob consulta 

> Imagens meramente ilustrativas. 



R$ 42.000,00 

CLUBE FORMÓBILE 

Clube ForMóbile: Os principais empresários do setor moveleiro nacional vão poder 
usufruir de benefícios e vantagens exclusivas como acesso especial à feira sem filas ou 
necessidade de credenciamento e estacionamento gratuito, além de acesso a uma área 
VIP, com conforto e infraestrutura de internet banda larga, telefone, salas de reunião, e 
buffet.  
 
 
Detalhes: 
 - Possibilidade de indicar até 100 nomes para fazer parte da lista de Visitantes VIP da 
ForMóbile 
 - Acesso irrestrito a toda a infraestrutura montada no Clube ForMóbile dentro do 
pavilhão, seja para criar agendas próprias, ou para interagir com Visitantes VIP que 
estarão no local.  
- Acesso ao banco final completo de visitantes montado para o Clube ForMóbile  
- Divulgação da marca da empresa como patrocinadora do Clube ForMóbile em todos os 
materiais da feira referente à ação. 

> Imagens meramente ilustrativas. 



CAMISETA “POSSO AJUDAR?” 

Logotipo nas camisetas posso ajudar das promotoras. 

Formato: JPG/EPS 
Observação: Produção e instalação são 
responsabilidade da promotora.  
Data de envio de arquivos:  15 de março 
de 2016. 
 
 
Preço sob consulta 

> Imagens meramente ilustrativas. 



PATROCÍNIO DAS LIXEIRAS 

Patrocínio das Lixeiras (colocação e veiculação pela promotora).  
Produção  por conta do cliente, arte final com aprovação da promotora. 

Quantidade: Mínimo 200 lixeiras 
 
Cotas: 3 
 
R$ 6.000,00 

> Imagens meramente ilustrativas. 
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