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SETOR EMERGENTE
EM BUSCA DE NOVIDADES
PRECISA DE VOCÊ

O mai�
evento do
set� na
América
Latina

A Biobrazil Fair | Biofach America Latina 
é o encontro do setor orgânico; 
uma experiência capaz de transformar 
os hábitos de quem busca um estilo 
de vida mais saudável e em equilíbrio 
com o universo.

É um mercado emergente que atrai 
visitantes profissionais e público com 
alto poder de compra, fiel às marcas 
conectadas ao mundo sustentável e 
comprometida com gerações futuras.



Dos consumidores têm
mais confiança em

produtos certificados

86%

O MERCADO ORGÂNICO
Fonte: Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável (Organis)

O consumo no Brasil

84%

Das pessoas gostariam
de consumir mais

produtos orgânicos

15%

Da população
nas grandes capitais
consome orgânicos



MONTAGEM



Imagem meramente ilustrativa



MONTAGEM MODULAR BÁSICA
A partir de 6m2 (3 x 2m) – Box, Esquina ou Ponta de Ilha

Solicitações diferenciadas devem ser realizadas diretamente à montadora oficial e seus custos não são de responsabilidade da Francal Feiras.

SERVIÇOS:
• Segurança sistema coletivo (período noturno –

em contrato);
• Energia elétrica (mínima obrigatória – em contrato).

ESTRUTURA:
• Montagem em perfis de alumínio e painéis

formicalizados na cor branca, com elevação interna
de 2,53m e externa de 2,70m;

• Carpete forração grafite aplicado diretamente no
piso do pavilhão;

• Testeira em painéis formicalizados na cor verde em toda
fachada x 0,50m de altura, com aplicação do logo da
empresa (arte fornecida pelo cliente), no formato 1,00 x
0,50m (LxA), sendo 1 logo para opção box, 2 logos para
a opção esquina e 3 logos para opção ponta de ilha;

• Depósito 1,00 x 1,00m (LxA), com porta;
• Iluminação através de spot light , sendo 01 a cada 3m2;
• 1 tomada tripino 220V.

MOBILIÁRIO (NA COR PRETA):
• 1 mesa bistrô com tampo de vidro e

2 banquetas fixas (alta) para opção de 6m2;
• 1 mesa redonda com tampo de vidro fumê e

3 cadeiras fixas para opções a partir de 9m2;
• 1 banqueta fixa (alta) para balcão;
• 1 lixeira em PVC.

EXPOSITORES:
• 3 prateleiras de vidro 1,00 x 0,30m (LxP);
• 1 balcão padrão medindo 1,00 x 0,50 x 1,00m (LxPxA),

com 1 lance de prateleira de madeira e portas de correr
e fechadura modelo jacaré.

PLANTA BAIXA

3,
0

0
m

3,00m



MONTAGEM



Imagem meramente ilustrativa



MONTAGEM MODULAR OSB
A partir de 6m2 (3 x 2m) – Box, Esquina ou Ponta de Ilha

SERVIÇOS:
• Segurança sistema coletivo (período noturno –

em contrato);
• Energia elétrica (mínima obrigatória – em contrato).

ESTRUTURA:
• Montagem em perfis de alumínio e painéis em

madeira OSB, com elevação interna de 2,53m e
externa de 2,70m;

• Carpete forração grafite aplicado diretamente no
piso do pavilhão;

• Testeira em painéis OSB em toda fachada x 0,50m de
altura, com aplicação do logo da empresa (arte
fornecida pelo cliente), no formato 1,00 x 0,50m (LxA),
sendo 1 logo para opção box, 2 logos para a opção
esquina e 3 logos para opção ponta de ilha;

• Depósito 1,00 x 1,00m (LxA), com porta;
• Iluminação através de spot light , sendo 01 a cada 3m2;
• 1 tomada tripino 220V.

MOBILIÁRIO (NA COR PRETA):
• 1 mesa bistrô com tampo de vidro e

2 banquetas fixas (alta) para opção de 6m2;
• 1 mesa redonda com tampo de vidro fumê e

3 cadeiras fixas para opções a partir de 9m2;
• 1 banqueta fixa (alta) para balcão;
• 1 lixeira em PVC.

EXPOSITORES:
• 3 prateleiras de vidro 1,00 x 0,30m (LxP);
• 1 balcão padrão medindo 1,00 x 0,50 x 1,00m (LxPxA),

com 1 lance de prateleira de madeira e portas de correr
e fechadura modelo jacaré.

PLANTA BAIXA

3,
0

0
m

3,00m

Solicitações diferenciadas devem ser realizadas diretamente à montadora oficial e seus custos não são de responsabilidade da Francal Feiras.





Imagem meramente ilustrativa



MONTAGEM EMPREENDEDOR ECO
4m2 (2 x 2m) – Sistema de Exposição Coletivo

PLANTA BAIXA

2,
0

0
m

ESTRUTURA:
• Construída em madeira (pinus natural),

com elevação de 3,00m;
• Carpete forração grafite aplicado diretamente

no piso do pavilhão;
• Testeira em madeira com aplicação do logo

da empresa (arte fornecida pelo cliente),
no formato 1,00 x 0,50m (LxA);

• Iluminação através de refletor de LED,
sendo 2 por espaço;

• 1 tomada tripino 220V.

SERVIÇOS:
• Segurança sistema coletivo (período noturno –

em contrato);
• Energia elétrica (mínima obrigatória – em contrato);
• Taxa da Prefeitura;
• Extintor.

EXPOSITORES (PINUS NATURAL):
• 4 prateleiras medindo 0,80 x 0,30m (LxP);
• 1 balcão de fundo medindo 1,96,00 x 0,53 x 1,00m

(LxPxA), com 3 lances de prateleira e portas de
correr e fechadura;

• 1 balcão de frente 1,00 x 0,30 x 1,10m (LxPxA), com
1 lance de prateleira e portas de correr e fechadura;

2,00m

Não são permitidas alterações na montagem.



MONTAGEM

Ecoalfa



Imagem meramente ilustrativa



PLANTA BAIXA
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MONTAGEM ECOALFA
6m2 (3 x 2m) / 9m2 (3 x 3m) / 12m2 (4 x3m) – Box ou Esquina

SERVIÇOS:
• Segurança sistema coletivo (período noturno –

em contrato);
• Energia elétrica (mínima obrigatória – em contrato).

ESTRUTURA:
• Construída em madeira (pinus natural), com elevação

interna de 2,60m e externa de 2,70m;
• Carpete forração grafite aplicado diretamente no

piso do pavilhão;
• Testeira em madeira em toda fachada x 0,60m

de altura, com aplicação do logo da empresa (arte
fornecida pelo cliente), no formato 1,00 x 0,50m (LxA),
sendo 1 logo para opção box e 2 logos opção esquina;

• Depósito 1,00 x 1,00m (LxA), com porta;
• Iluminação através de spot light, sendo 01 a cada 2m²;
• 1 tomada tripino 220V.

MOBILIÁRIO (PINUS NATURAL):
• 1 mesa bistrô com tampo quadrado;
• 3 banquetas fixas;
• 1 lixeira.

EXPOSITORES (PINUS NATURAL):
• 6 prateleiras medindo 0,88 x 0,30m (LxP);
• 1 balcão medindo 1,00 x 0,30 x 1,10m (LxPxA),

com 1 lance de prateleira e portas de correr e fechadura.

Solicitações diferenciadas devem ser realizadas diretamente à montadora oficial e seus custos não são de responsabilidade da Francal Feiras.



MONTAGEM



Imagem meramente ilustrativa



MONTAGEM ECOPLUS
De 12m2 (4 x 3m) a 18m2 (6 x 3m) – Box, Esquina ou Ponta de Ilha

SERVIÇOS:
• Segurança sistema coletivo (período noturno –

em contrato);
• Energia elétrica (mínima obrigatória – em contrato).

ESTRUTURA:
• Construída em madeira (pinus natural + OSB),

com elevação externa de 3,20m;
• Piso em chapa de OSB instalado sobre o piso

do pavilhão;
• Testeira em madeira em toda fachada x 0,70m de altura,

com aplicação do logo da empresa (arte fornecida pelo
cliente), no formato 1,00 x 0,50m (LxA), sendo 1 logo
para opção box, 2 logos para opção esquina e 3 logos
para opção ponta de ilha;

• Depósito 1,00 x 1,00m (LxA), com porta;
• Iluminação através de spot light, sendo 1 a cada 3m²;
• 1 tomada tripino 220V.

MOBILIÁRIO (PINUS NATURAL):
• 1 mesa bistrô com tampo quadrado;
• 3 banquetas fixas;
• 1 lixeira.

EXPOSITORES (PINUS NATURAL):
• 6 prateleiras medindo 1,00 x 0,30m (LxP);
• 1 balcão medindo 1,00 x 0,50 x 1,00m (LxPxA),

com 1 lance de prateleira e portas de correr e fechadura.

PLANTA BAIXA
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0
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3,00m

Solicitações diferenciadas devem ser realizadas diretamente à montadora oficial e seus custos não são de responsabilidade da Francal Feiras.



MONTAGEM ECOPLUS
De 20m2 (5 x 4m) a 30m2 (6 x 5m) – Box, Esquina, Ponta de Ilha ou Ilha

SERVIÇOS:
• Segurança sistema coletivo (período noturno –

em contrato);
• Energia elétrica (mínima obrigatória – em contrato).

ESTRUTURA:
• Construída em madeira (pinus natural + OSB),

com elevação externa de 3,20m;
• Piso em chapa de OSB instalado sobre o piso

do pavilhão;
• Testeira em madeira em toda fachada x 0,70m de altura,

com aplicação do logo da empresa (arte fornecida pelo
cliente), no formato 1,00 x 0,50m (LxA), sendo 1 logo
para opção box, 2 logos para opção esquina, 3 logos
para opção ponta de ilha e 4 logos para opção ilha;

• Depósito 1,00 x 1,00m (LxA), com porta;
• Iluminação através de spot light, sendo 1 a cada 3m²;
• 2 tomadas tripino 220V.

MOBILIÁRIO (PINUS NATURAL):
• 2 mesas bistrô com tampo quadrado;
• 6 banquetas fixas;
• 1 lixeira.

EXPOSITORES (PINUS NATURAL):
• 9 prateleiras medindo 1,00 x 0,30m (LxP);
• 1 balcão medindo 1,00 x 0,50 x 1,00m (LxPxA),

com 1 lance de prateleira e portas de correr e fechadura.

PLANTA BAIXA
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Solicitações diferenciadas devem ser realizadas diretamente à montadora oficial e seus custos não são de responsabilidade da Francal Feiras.



PATROCÍNIO

Diamante



PATROCÍNIO DIAMANTE

DESCRIÇÃO:
• Área para ativação de marca de 48m2 (sem
montagem). Inclui energia mínima + Taxa da prefeitura;  

• Logo na home do site;
• Banner na home do site oficial do evento;
• 03 inserções na mídia digital:
  - 1 stories 15 dias antes do evento;
  - 1 post no feed fanpage até 10 dias
    antes do evento;
  - 1 post no feed instagram até 10 dias 
    antes do evento;

• Aplicação de logo nos anúncios de revistas
especializadas;

• 05 banners aéreos (2,00 x 3,00m): arte enviada pelo
 patrocinador;  

• Inserção de anúncio digital randômico nos 07 totens
 digitais localizados na rua D (arte fornecida pelo 
 patrocinador);  

• Inclusão da logo na planta de localização do evento
 na entrada da feira; 

• Cordão do crachá do visitante. Público alvo:
 lojistas e profissionais do setor. (2 cores,
 produção Francal) – 10.000 cordões; 

• Anúncio no Guia do Visitante (10.000);
• 08 convites para almoço no Restaurante Gourmet;
• Ação de Sampling diária (entrada da Feira),
 todos os dias; 

• 08 adesivos de piso (1,40m x 1,40m), arte
 fornecida pelo cliente; 

• Logo em 10 totens de sinalização distribuídos
 em pontos estratégicos da Feira; 

• 01 vitrine na entrada da feira para exposição 
 de produtos marca própria;  

01 cota exclusiva.



PATROCÍNIO



PATROCÍNIO VAREJO

DESCRIÇÃO:
• Área livre de 30m² com energia mínima e taxa da
prefeitura. Autorização para m ontagem de loja desde
que observados os critérios estabelecidos pela promotora;    

• Banner na home do site oficial do evento;
• Logo na home do site;

• Inserção de anúncio digital randômico nos 07 totens
 digitais localizados na rua D (arte fornecida pelo
 patrocinador);  

• Inclusão da logo na planta de localização do evento
 na entrada da feira; 

• 08 convites para almoço no Restaurante Gourmet; 

• Ação de Sampling (entrada da Feira), durante
 todos os dias; 

• Logo em 10 totens de sinalização distribuídos
 em pontos estratégicos da Feira; 

• 01 vitrine na entrada da feira para exposição 
 de produtos marca própria. 

01 cota exclusiva.

• 03 inserções na mídia digital:
  - 1 stories 15 dias antes do evento;
  - 1 post no feed fanpage até 10 dias
    antes do evento;
  - 1 post no feed instagram até 10 dias 
    antes do evento;



PATROCÍNIO ARENA

Vendido





BANNER

Arte inserida na home do site com link
para site da empresa.

News com arte exclusiva fornecida pelo cliente.
Enviada para o mailing da feira.

Logo aplicado no local exato do estande
para áreas acima de 40m2.

Anúncio no guia do visitante.

Lona impressa frente e verso.

Imagem em modo randômico.

Logo aplicado no local exato do estande
para áreas acima de 40m2.

Distribuição de folder ou brinde
em local pré-determinado.

MÍDIAS
SOCIAIS

Stories e Feed

Publicação no instagram feed e stories o�cial da Feira.
 Veri�que as condições.



ATIVAÇÃO 
NA ÁREA 
EXTERNA

A�vação com promotora e ou 
Veículo (local pré-determinado).

Adesivo de chão.Ambientação de área aberta dentro do pavilhão.

Logo aplicado na comunicação visual do
Bus e totem de embarque e desembarque.

Cordão do crachá de visitante impresso
com a marca do cliente.

A�vação de marca em 1 testeiras
e 6 banners dupla-face. 

Vitrines para exposição de produtos.



VOCÊ TEM DIVERSAS
FORMAS PARA PARTICIPAR
DESTE UNIVERSO

• Área livre m2

• Espaço Empreendedor
• Projetos Modulares
• Patrocínios

TENHA MAIS
INFORMAÇÕES
E INSPIRE-SE:

jessica.maravaglia@fancal.com.br
(11) 2226.3100 – ramal 3132 

MERCHANDISING/PATROCÍNIO:

paulo.rocha@francal.com.br
(11) 2226.3100 – ramal 3132



biobrazilfair.com.br

Dias 08 e 09, das 10 às 13h, exclusivo
para lojistas e profissionais do setor

ANHEMBI SÃO PAULO 10 - 20H
08-11 JUNHO 2022


