
A GS1 Brasil leva sua marca  
à APAS Show, a maior feira
supermercadista do Brasil.
Exponha sua marca para quem interessa.
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Evento

Reconhecida mundialmente como a maior feira supermercadista da atualidade,  

a APAS Show reúne toda a cadeia supermercadista do Brasil e do exterior em um 

evento totalmente segmentado, com expositores de diversos países. Além de ser um 

encontro para relacionamento e negócios, a APAS Show é uma grande oportunidade 

para ver lançamentos de produtos, as últimas novidades e as tendências do mercado. 

É a oportunidade perfeita de aparecer para os maiores do mercado e ampliar suas 

perspectivas de negócios.

O evento acontecerá de 2 a 5 de maio no Expocenter Norte.

Saiba mais em: www.apasshow.com.br
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Visitantes

Público  
altamente  
qualificado

71.545 
visitantes

11.762 
empresas

170 
expositores nacionais  
e internacionais

69% 
dos visitantes possuem de  
médio a alto poder de decisão
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Benefícios

Retorno de exposição de marca

    Maior evento de supermercadistas do Brasil.

    São mais de 70 mil visitantes.

    Bilhões em negócios.

    Mídia espontânea gerada: R$ 8,5 milhões.

    Visitantes nacionais e internacionais.
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O pavilhão branco, 
onde a GS1 Brasil está 
localizada, é uma das 
melhores localizações 
da feira.

Localização da GS1 Brasil:  
pavilhão branco
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Seu produto fará parte da campanha do CNP, 
que será divulgada na feira. Mais visibilidade!
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Gôndolas exclusivas

Como o produto será exposto?

No estande de 116 m2 da GS1 Brasil, serão montadas gôndolas 

com máxima visibilidade. Nelas, serão colocados produtos de 

associados que querem alavancar a exposição de seus produtos 

para supermercadistas em geral. Nos 4 dias do evento, haverá 

um rodízio na ordem dos produtos nas prateleiras. Assim, todos 

conseguirão ocupar o melhor campo de visão pelo menos um dia.

Teremos um promotor ao lado do seu produto para, caso  

algum visitante tenha interesse, ser uma ponte para os negócios, 

explicando sobre seu produto aos visitantes.

Sua marca aqui
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Investimento

Categoria
Preço  

(apenas!!!)

Contrapartidas

Exposição da marca na gôndola 
dentro do estande da GS1 Brasil

Mailing do  
evento

Convites
Descontos  
na locação

Prateleira 1 Produto  
(uma unidade)

R$ 750,00 X - - 0%

Prateleira 2 Produtos  
(duas unidades, uma de cada produto)

R$ 1.500,00 X X 1 0%

Prateleira 3 Produtos  
(três unidades, uma de cada produto)

R$ 2.200,00 X X 2 10%
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Premissas e Regras

Premissas:

    Ser associado ativo.

    Não ser inadimplente na GS1 Brasil.

     Escolher uma das formas/valores, que  
será destinada ao patrocínio do estande.

Regras:

    Alocaremos dois promotores treinados para falar sobre seu produto.

     Os produtos serão utilizados como modelos para o Cadastro Nacional de Produtos até 
o dia 17/4, portanto, o patrocinador deverá enviar o produto para a sede da GS1 onde 
será fotografado para a campanha do Cadastro Nacional de Produtos; além disso,  
o fabricante deverá cadastrá-lo no CNP para as devidas exposições sobre a marca.

     Ao finalizar a feira, os produtos (dentro da data de validade) serão devolvidos a quem 
tiver interesse ou doados ao projeto social da APAS. 

     Deverá ser enviada apenas 1 unidade de cada produto para amostra na gôndola.

     A empresa associada que terá o produto exposto na gôndola não poderá ter 
representante no estande.
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Ficou interessado?
Mande e-mail para comercial@gs1br.org
ou ligue para (11) 3068-6200.




