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FREI CANECA, 4° ANDAR

Rua Frei Caneca, 569. São Paulo - SP

LOCAL



Estamos assistindo a uma convergência de fatores
que leva ao início de algo novo, a um novo mundo.

E a maneira como o nosso mercado está se 
comportando traz muitos indícios dessa transformação.

VAMOS TRANSFORMAR JUNTOS?

A PALAVRA CHAVE É

TRANSFORMAÇÃO



Novas realidades pedem novas maneiras de ver o mundo. 
Uma ideia tem o poder de abrir caminhos revelando novas alternativas. 

Quanto mais expostos a ideias e pessoas com visões diferentes, mais expandida torna-se nossa 
percepção. Chegou a hora de ficar em constante movimento de aprendizado e ter a ousadia 

de se reinventar a partir de novas perspectivas.

VAMOS PENSAR, CRESCER E MULTIPLICAR. 
VAMOS AMPLIAR NOSSO CONHECIMENTO!

CONHECIMENTO



Mudanças, tecnologias oportunidades para a cadeia de eventos 
e a sua função econômica e social nos próximos anos.

Através de painéis com conteúdos diversos, destinados a profissionais e gestores 
de eventos e marketing de empresas que utilizam o marketing promocional 

e os eventos em sua estratégia de comunicação.

DISCUTIR



O QUE ESPERAR DA EDIÇÃO 2023?

Um evento que reunirá os melhores profissionais da indústria de eventos do Brasil, 
empresas e pessoas engajadas em construir um futuro diferente: 

mais móvel, conectado, flexível, inteligente e humano.

ENGAJADOS



MUITO MAIS QUE UM EVENTO

O Fórum Eventos 2023 terá mais de 500 participantes por dia. 
70% deles estão à frente de negócios em diversos segmentos no Brasil.

Você vai ter a oportunidade de conhecer as pessoas mais relevantes para o seu negócio.
Potenciais clientes, parceiros ou amigos.

CONECTADOS



Dezenas de palestrantes de alto nível compartilharão seus conhecimentos: 

Ambidestria, Design Events, Disrupção, Ecosistemas, ESG. Eventos Híbridos, Experiências 
Imersivas, Futuro Exponencial, Marketing, Metaverso, Neurobranding, Storytelling, Sucesso do 

Cliente, Tecnologia, Tendências e muito mais!

UMA AGENDA DIVERSA E COMPLETA COM CENTENAS DE NOVAS IDEIAS.
UMA DELAS PODE TRANSFORMAR O SEU FUTURO.

INSPIRAÇÃO



Dos 
participantes
são decisores

Gestores de eventos 
e profissionais

De aprovação 
do público 
participante

IMPACTO

70%
+500

93%



RELEVÂNCIA

936BI 25MI12,9%
De reais em movimentação
econômica

Do PIB nacional De empregos

**

*Dados pré pandemia (2019)



FERRAMENTAS DE 
NETWORK PARA 
HOST BUYER E 
CONGRESSISTAS



Um dos principais diferenciais do Fórum 
Eventos, desde a sua 1ª edição, foi a busca 
incessante por inovações na sua dinâmica. 

Hoje, temos as mais eficientes ferramentas de 
network, entre elas a Rodada de Negócios Ativa 
que, segundo pesquisas, é altamente assertiva, 
com alto índice de retorno direto. 

RODADA DE 
NEGÓCIOS 
ATIVA



OS GESTORES DE EVENTOS, MARKETING, RH OU COMPRAS 
DESTAS EMPRESAS JÁ PARTICIPARAM DO FÓRUM EVENTOS.



OS GESTORES DE EVENTOS, MARKETING, RH OU COMPRAS 
DESTAS EMPRESAS JÁ PARTICIPARAM DO FÓRUM EVENTOS.



MESA DE NEGÓCIOS: 

mesa patrocinada por um 
Supplier, devidamente 
logotipada, comportando de 5 
ou 6 Buyers.

GLOSSÁRIO

ARENA NETWORK:

Espaço dedicado ao 
relacionamento espontâneo entre 
Suppliers, Buyers e convidados 
em geral. No local é servido o 
Coffee Break, onde também 
estarão localizados os estandes 
dos patrocinadores.

SPIT: 

Espaço de tempo no início de cada 
Painel, dedicado à apresentação dos 
patrocinadores das mesas e a troca 
de cartões entre seus participantes.

PAINEL:

Bloco de conteúdo no palco. 

SUPPLIER:

Destinos para Eventos, Centro de 
Convenções, Resorts, hotéis, 
fornecedores e empresas com 
serviços e produtos voltados para 
eventos.

BUYER:

Gestores de eventos, marketing e RH 
das principais empresas e 
associações realizadoras de eventos 
no Brasil, com perfil de contratação de 
produtos e fornecedores para eventos. 
Dirigentes de agências de marketing, 
influenciadores na contratação de 
espaços e serviços para eventos.



PATROCÍNIOS



Nosso objetivo é proporcionar experiências
únicas e viabilizar ações Taylor Made que 
potencializem seu patrocínio.

Participar do Fórum é a melhor oportunidade 
de fazer bons negócios, promover sua marca 
e estabelecer laços efetivos com seus clientes.

PROPÓSITO

EFICIÊNCIA



ARENA

NETWORKING



GOLD

12m2

SILVER BRONZE

6m2 2,4m2



• Degustação gastronômica no intervalo;

• Apresentação da cena cultural do destino;

• Área para instalações e ativações na área do coquetel;

• Convites para o evento;

• Carregadores de celular;

• Distribuição de material promocional 
e/ou brindes na sacola oficial;

• Logo no cordão do crachá; Pasta, bloco, caneta;

• Cenografia ao vivo; Totens indicativos; Adesivos de piso.

MAIS 
ATIVAÇÕES



PATROCINADORES



PATROCINADORES



ESTÃO CONOSCO

Parceria Estratégica

Conteúdo

Agência Oficial

Site

Credenciamento
e Plataforma

Comunicação Visual



ESTÃO CONOSCO

Agência de Viagens Oficial

Segurança

ESGCasting Interpretação Simultânea Locação de InfraestruturaCrachás

Mobiliário RSVP Serviços de Saúde Wifi



ESTÃO CONOSCO

Veículo OficialVeículo Oficial

Mídia Partner



ESTÃO CONOSCO

OrganizaçãoRealização



ENTIDADES APOIADORAS



contato@forumeventos.net

(11) 2538 4156

ENTRE EM CONTATO



Há mais de 25 anos eventos está em nosso DNA

REALIZAÇÃO
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