
Para tirar o maior partido da 

presença na EXPONOR com 

publicidade nos suportes 

promocionais que são 

colocados ao seu dispor. 

. 

GUIA 

PUBLICIDADE 
DE 



Tire o maior partido da sua presença na EXPONOR! 

Promova-se no local onde estão os seus potenciais clientes e onde 

as atenções se concentram nos negócios, com publicidade nos 

suportes que a EXPONOR coloca  ao seu dispor.  

Faça-se notar!  

Desde espaços para publicidade no exterior dos pavilhões, a 

suportes ou ações promocionais no local do certame, passando 

por publicidade em material gráfico ou nos meios eletrónicos de 

cada feira, poderá escolher entre uma grande variedade de 

opções pensadas para aumentar a notoriedade e visibilidade dos 

nossos expositores durante as feiras. 
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Uma localização de 

excelência, com um 

impacto excecional, 

para passar a sua 

mensagem e captar a 

atenção dos seus 

potenciais clientes.  

 

Veja as várias opções 

que temos na Entrada 

Principal da 

EXPONOR para 

colocar a sua empresa 

no centro das 

atenções. 

PUBLICIDADE EXTERIOR 

Entrada Principal 
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PUBLICIDADE EXTERIOR 

Faixa central 

Largura: 1600 cm x Altura: 300 cm 

Entrada Principal 

Topo Entrada Principal 

Faixas direita e esquerda 

Largura: 800 cm x Altura: 300 cm 

Portas de vidro 

Largura:1,85cm x Altura:2,10cm  

Faixas laterais (quadrados) 

Largura: 300 cm x Altura: 500 cm 

Passadeira exterior 

Largura: 200 cm x Comprimento: 6300 cm Faixas em ‘Casa Inteligente’ 

Largura: 1,50 cm x Altura: 200 cm 
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PUBLICIDADE EXTERIOR 

Mais um espaço de excelência para 

promover a sua empresa!  

Voltado para a A28/IC1, numa das 

entradas mais utilizadas da EXPONOR, de 

acesso direto ao Auditório e ao Centro de 

Congressos.  

Entrada Nascente 

 

Largura: 14,95 cm x Altura:2,37  cm 

Largura: 38 cm x Altura: 347 cm 

Colunas silo-auto 

Um excelente suporte para destacar a sua empresa à 

chegada à EXPONOR. Utilize as colunas do silo-auto para 

provocar um primeiro impacto junto dos visitantes e 

captar as atenções para o seu stand.  

Largura: 08m x Altura: 03m 

Outdoor  rotunda 

Um ótimo espaço para promover os seus produtos o 

ano inteiro. Trata-se de um outdoor iluminado, com 

duas faces disponíveis, visível da avenida António 

Macedo (que dá acesso ao perímetro da EXPONOR), 

assim como da rotunda EXPONOR e do acesso à 

A28/IC1.  
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PUBLICIDADE EXTERIOR 

Destaque-se da concorrência promovendo a 

sua empresa/stand nos mupis fixos existentes 

no espaço exterior da EXPONOR. Trata-se de 

um meio com forte visibilidade e impacto, 

bem localizado. Com iluminação noturna, cada 

mupi tem duas faces para colocação de 

cartazes publicitários, podendo cada cliente 

reservar a(s) face(s) que considerar(em) mais 

adequadas aos seus objetivos.  

Mupis fixos exteriores 

Largura: 120 cm x Altura: 176 cm 
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Uma grande diversidade 

de soluções para 

promover a sua 

empresa no espaço 

interior da EXPONOR. 

 

Veja e avalie qual a mais 

adequada para passar a 

sua mensagem aos 

visitantes e captar as  

atenções para o seu 

stand. 

PUBLICIDADE INTERIOR 
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PUBLICIDADE INTERIOR 

Localizados em locais estratégicos, de grande circulação de visitantes, os mupis de parede são uma 

boa opção para promover a sua empresa.  

Mupis de parede 

Largura: 120 cm x Altura: 180 cm 

Mupis móveis - Largura: 90 cm x Altura: 124 cm / Caixas de luz: Largura: 99 cm x 140 cm 

Mupis móveis e caixas de luz 

A sua mensagem ao encontro dos seus clientes. Um suporte publicitário de grande flexibilidade que 

lhe permite escolher o local (nos halls e galerias de acesso aos pavilhões) que considerar mais 

adequado para se promover e conduzir os visitantes para o seu stand.  

Com iluminação própria, 

dificilmente a publicidade nestes 

espaços passará despercebida.  
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PUBLICIDADE INTERIOR 

Capte a atenção dos visitantes logo à sua entrada no 

edifício da EXPONOR e oriente-os para o seu stand. A 

publicidade nas colunas retangulares existentes nas 

áreas de acesso aos pavilhões é, sem dúvida, um 

excelente meio para se destacar na feira.  

Colunas interiores 

Largura: 97 cm / 73 cm x Altura: 373 cm 

Tapete 

Impossível passar despercebida esta forma de publicidade. 

Numa das entradas mais 

utilizadas da EXPONOR (a 

entrada nascente) que dá 

acesso direto ao Auditório e 

ao Centro de Congressos, 

localizada em frente ao 

Pavilhão 5, estenda o tapete 

aos seus clientes.  

Concentre as atenções no seu stand. Cause impacto, 

destacando-se no interior do pavilhão com publicidade em 

painéis em drop paper.  

Disponíves com uma ou duas faces publicitárias. 

Painéis em drop paper 

Largura: 130 cm x Altura: 300 cm 
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PUBLICIDADE INTERIOR 

Check-in: o local e o momento certos para passar a sua mensagem aos visitantes. Com 

grande visibilidade e impacto, ideal para destacar a sua presença e importância na feira e 

causar a melhor impressão junto do seu público alvo. 

Check-in de acesso às feiras 

Largura: 130 cm x Altura: 300 cm 

Colunas redondas 

Uma excelente opção para causar um 

forte impacto. “Vista” as colunas 

redondas da EXPONOR com a sua 

mensagem promocional. Poderá usar 

mais do que uma coluna e dar largar à sua 

criatividade para chamar as atenções para 

a sua empresa. 

Colunas Foyer 

Publicidade que marca. Destaque-se com publicidade de grandes dimensões utilizando as colunas 

de um espaço de excelência: o Foyer anexo à Entrada Principal da EXPONOR.  

Largura:915cm x Altura:2445 cm 
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PUBLICIDADE INTERIOR 

Espaços publicitários de excelência, 

imperdíveis para quem quer destacar-se da 

concorrência. Permitem a colocação de 

publicidade de grandes dimensões, captando 

a atenção imediata de quem entra nos 

Pavilhões 5 e 6. 

Bloco superior dos Pavilhões 5 e 6 

Largura: 130 cm x Altura: 300 cm 

Parede do Multibanco 

Um espaço único para produtos 

únicos. A parede da caixa 

Multibanco da EXPONOR é uma 

ótima opção para promover a 

sua empresa, permitindo-lhe 

dar largas sua à criatividade. 

Largura: 1,80 cm x Altura: 2,50 cm                                   

 Largura: 76 cm x Altura: 96,50 - Espelho    

Utilize os vidros da Galeria 5 para promover a 

sua empresa de forma criativa. Dificilmente 

passará despercebida a publicidade neste local. 

Vidros Galeria 5 

Largura: 130 cm x Altura: 300 cm 
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PUBLICIDADE INTERIOR 

Escadas Galeria 5 

Em passo firme, um degrau de cada vez. 

Use as escadas de acesso ao Hall do 

Pavilhão 5 para se destacar de forma 

original e chamar a atenção para os seus 

produtos e/ou serviços. 

Publicidade em grande formato nos acessos ao Pavilhão 5. Um meio de excelência para captar 

as atenções, com imensas possibilidades em termos de design.  

Entrada do Pavilhão 5 

Largura: 130 cm x Altura: 300 cm 

WC’s 

Aproveite o tempo que os visitantes passam nas instalações 

sanitárias da EXPONOR para transmitir a sua mensagem. 

Estão disponíveis várias opções para publicidade nestes 

espaços. Consulte-nos. 
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PUBLICIDADE INTERIOR 

Mostre aos visitantes o caminho direto… para o seu stand. 

Para tal, use um meio eficaz: a impressão do logótipo da sua empresa (a duas cores) com a 

localização do seu stand na alcatifa da feira. 

Alcatifa da feira 

Distribuição de publicidade 

Aborde os visitantes diretamente, 

mediante distribuição de material 

informativo ou promocional da sua 

empresa/stand em locais estratégicos, 

junto às entradas ou nos corredores, 

canalizando os potenciais clientes para 

o seu stand. 
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PUBLICIDADE EM MATERIALGRÁFICO E ELETRÓNICO 

Para se promover 

antes, durante e 

depois de cada feira. 

É publicidade que 

permanece e 

acompanha o 

visitante. 

 

A EXPONOR coloca à 

sua disposição 

diversos suportes, 

físicos e eletrónicos, 

para promover a sua 

presença e captar a 

atenção para a sua 

empresa e produtos.  
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PUBLICIDADE EM MATERIALGRÁFICO E ELETRÓNICO 

Comece a promover-se junto dos seus 

clientes e potenciais clientes com 

antecedência. Os convites de visitante 

profissional são uma excelente forma para 

se destacar e divulgar a sua presença. 

Convites de visitante profissional 

Largura: 130 cm x Altura: 300 cm 

Cartões de estacionamento 

Chame a atenção para a sua empresa logo na 

entrada do parque de estacionamento, com 

publicidade nos cartões. 

Largura: 8,50 cm x Altura: 5,50 cm 

Cartões de acesso 

A sua publicidade no cartão que dá acesso à feira. 

Sem dúvida, uma excelente forma para captar as 

atenções dos visitantes. 

Largura: 130 cm x Altura: 300 cm 
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PUBLICIDADE EM MATERIAL GRÁFICO E ELETRÓNICO 

Evidencie-se na planta da feira, onde são 

listados e localizados todos os expositores 

presentes no certame, colocada nas entradas 

dos pavilhões e/ou outros locais de forte 

visibilidade. Destaque-se e chame a atenção 

para a sua presença, colocando o seu logótipo 

a identificar o seu stand. 

Planta de feira 

Guia do Visitante 

Destaque-se no Guia do Visitante, 

distribuído aos visitantes na entrada 

da feira ou enviado antes da sua 

realização. A identificação do seu 

stand na planta da feira (que faz parte 

do Guia) com o logótipo da sua 

empresa é um excelente meio de 

evidenciar a sua presença. 

Lanyards (Fitas) 

Práticas e muito populares entre os visitantes, transformam-se com a maior facilidade em 

“souvenirs” do evento. Coloque a sua marca nestes suportes que os profissionais usam 

mesmo depois de terminado o evento. 
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PUBLICIDADE EM MATERIALGRÁFICO E ELETRÓNICO 

Publicite a sua presença no site da EXPONOR ou no site da feira. A publicidade online tem-se 

revelado cada vez mais eficaz… antes, durante e depois de terminada a feira.  

Publicidade nos sites da EXPONOR e de feiras 

E-carta de promoção 

Informe os potenciais clientes da sua 

presença, e convide-os a visitar o seu 

stand, por via eletrónica. A 

EXPONOR cria e envia a sua e-carta 

para a base de dados de 

profissionais e visitantes da feira, 

fornecendo-lhe também relatórios 

de envio, aberturas e cliques 

efetuados. 

Tem à sua disposição três formatos 

de banners: 468 x 60 pixels, no site 

EXPONOR e 120x360 ou 120 x 60 

pixels, nos sites de feira. Os 

banners poderão ser em formato 

GIF ou SWF. Neste último caso, 

deverão conter o link a abrir numa 

nova janela. A EXPONOR 

providencia acesso a relatórios 

estatísticos sobre o desempenho 

da campanha. 
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O seu nome associado a um evento 

ou feira, ou ações especiais 

relacionadas, através de um apoio 

ou patrocínio, vai ajudar a posicionar 

a sua empresa como um parceiro 

importante da EXPONOR no âmbito 

da mesma feira ou evento.  

 

Sem dúvida, uma excelente forma 

para captar as atenções de todo o 

setor e de construir uma sólida 

reputação junto do mesmo. 

 

Consulte-nos! 

APOIOS E PATROCÍNIOS 

EXPONOR – Feira Internacional do Porto | Av. Dr. António Macedo – Leça da Palmeira | 4454-515 Matosinhos 

Tel. +351 229 981 400 | Fax +351 229 981 482 | info@exponor.pt | www.exponor.pt 


