


DISPONIBILIDADE POR COTA

Disponível para cota PLATINA

Disponível para cota OURO

Disponível para cota PRATA

Disponível para cota EXPOSITOR

Disponível para cota PARCEIRO DE CONTEÚDO



ECOBAG
Ecobag personalizada com materiais do evento



CAPAS DE CADEIRA
Capas de cadeira personalizadas nas plenárias



CORDÃO DE CRACHÁ 
Cordão de credencial com a marca do patrocinador



CHOPEIRA 
Choppeira no Stand



ÁGUA SABORIZADA
OU SUCOS
Espaço com água saborizada ou sucos no stand



PIPOQUEIRA
Carrinhos e pacotes personalizados com
pipoca doce e/ou salgada.

Dimensões:  0,70m L x 0,50 C x 2,5m A

Carrinho adesivado
Caixinha personalizada



CARRINHO DE
BRIGADEIRO NO TACHO
Carrinho personalizado

Dimensões:  0,70m L x 0,90 C x 1,5m A



CARRINHO DE
AMENDOIM | NUTS
Carrinho personalizado

Dimensões:  0,70m L x 0,90 C x 1,5m A



WINE BIKE
Bike personalizada de vinhos



Dimensões:  1,5 C x 0,50 L 

CAFÉS
PERSONALIZADOS 
Bike com cafés personalizados com logo da
empresa ou estampa de fotos. 



Dimensões:  1m L X 2M C

Interação por meio de bikes energéticas. 
As bikes podem carregar celulares ou criar um
movimento em algum eletrodoméstico

BIKE ENERGIA



Dimensões: 2,5m L x 2,5m C 

ROLETA
PROMOCIONAL 
Roleta interativa. Com prêmios e benefícios, a
roleta pode ser personalizada e utilizada pelo
patrocinador no stand ou pelo evento



Dimensões: 0,72m L x 0,52m C x 1,80 A 

TOTEN DE FOTOS
Fotos instantâneas. Fotos impressas, com logos
do evento e patrocinadores. 



Dimensões:  1m L x 1m C x 2,6m A

BATE MARTELO
Atividade de interação do stand com o público,
incluindo brindes conforme o resultado e a
marca do patrocinador. 



Dimensões:  1m L x 1,2m P x 2,4m A 

BOXE MACHINE
Atividade de interação do stand com o público,
incluindo brindes conforme o resultado e a
marca do patrocinador. 



Dimensões:  1,50m L x 0,50m P x 1,80m A 

NERVOTESTE
Atividade de interação do stand com o público,
incluindo brindes conforme o resultado e a
marca do patrocinador. 



Dimensões:  1.10m L x 0,50m P x 1,20m A 

GENIUS
Jogo interativo que envolve a memória, com
sequência de cores e sons.



Dimensões: 1m L x 1m C x 1,8m A

LABYRINTHOS
Atividade de interação do stand com o público,
incluindo brindes conforme o resultado e a
marca do patrocinador. 



COFFEE BREAK
Coffee Break oferecido pelo patrocinador
Guardanapos personalizados, displays de mesa e
banner durante o Coffee Break



ALMOÇO/JANTAR EXCLUSIVO
PARA CONVIDADOS
Almoço oferecido pelo patrocinador para
convidados exclusivos, promovendo uma
integração e networking mais intenso 



FESTA OFICIAL

Divulgação do Happy Hour durante o evento
Pulseira personalizada distribuida no stand
Copo personalizado

Oferecimento da principal festa do evento que
ocorre na noite do dia 27 de julho.

Entre outras possibilidades



ESPAÇO PARA
COWORKING
Espaços disponível para reuniões e trabalho.
Mesas, cadeiras confortáveis para pessoas
durante o evento trabalharem e participarem
de reuniões onlines.

Mouse pad personalizado
Internet
Blocos e canetas personalizados
Cafeteira e água
Fones personalizados



EXPOSIÇÕES DE
SOLUÇÕES
Exposições de produtos ou ideias do próprio
patrocinador. Como desenvolvimento de
aplicativos entre outros



ESCAPE 60
Criaremos um Jogo customizado com  o escape 60
(narrativas, desafios e enigmas) com o tema da
contratante.

O jogo permite que os participantes possam interagir entre
si, para juntos solucionarem os enigmas propostos e
só então finalizar o desafio, nosso monitor fará a condução
do time para dar auxílio aos participantes, mas para
ter sucesso no jogo precisamos que seu time trabalhe em
equipe, se comunique o máximo possível entre eles e
que todos participem para alcançar a vitória.
A atividade valorizará muito a comunicação, integração,
colaboração, liderança, necessidade de trabalho em
conjunto e busca por solução de problemas e resultados.
Necessário 6 semanas para criação do game.



Vamos conversar e avaliar aVamos conversar e avaliar a
melhor opção para sua empresa?melhor opção para sua empresa?

Giovana Trevelim
giovana@viex-americas.com
(11) 91362-7296


