
apresenta:	  AAPPRREESSEENNTTAA:: 

PPRRIIMMEEIIRRAA  EEDDIIÇÇÃÃOO  DDOO  AANNOO      

LLAANNÇÇAAMMEENNTTOO  EEMM  UUMM  GGRRAANNDDEE  EEVVEENNTTOO  NNOO  DDIIAA  0088//0033//22001177  



A Edição Especial Presidentes 2017 vai reconhecer o sucesso das empresas que movimentaram a economia no ano de 
2016 em um exclusivo jantar no dia 08 de março de 2017, em São Paulo. O evento contará com palestras de importantes 
especialistas desses mercados e convidados ilustres.  
 
DATA:  08 de março de 2017 | World Trade Center | São Paulo/SP 
 
PÚBLICO:  500 convidados VIP de indústria, varejo e imprensa 

EEVVEENNTTOO  

CCOOTTAASS  DDEE  PPAATTRROOCCÍÍNNIIOO  

PPAATTRROOCCÍÍNNIIOO  MMAASSTTEERR  ––  RR$$  8800..000000,,0000  
Exclusividade por segmento 

§ Logo em toda a comunicação do evento  
§ Logo na cenografia do evento (backdrop, 

fundo de palco, painéis, banners)  
§ Logo na matéria de cobertura do evento 

(edição 118) 
§ 2 anúncios de página dupla na Revista 

Eletrolar News (edição 116 - última edição do 
ano e edição 117 – Presidentes)  

§ Web banner no portal Eletrolar.com por 1 mês 
anterior ao evento 

§ Web banner na newsletter Eletrolar News nas 
4 edições anteriores ao evento 

§ 4 disparos de e-mail mkt para a base Eletrolar 
§ 4 posts na conta Eletrolar Show no Facebook 
§ 50 convites VIP 
§ Entrega de folder do patrocinador 

§ Distribuição de brindes 

PPAATTRROOCCÍÍNNIIOO  ––  RR$$  5500..000000,,0000  
Exclusividade por segmento 

§ Logo em toda a comunicação do evento  

§ Logo na cenografia do evento (backdrop, 
fundo de palco, painéis, banners)  

§ Logo na matéria de cobertura do evento 
(edição 118) 

§ 2 anúncios de página simples na Revista 
Eletrolar News (edição 116 - última edição do 
ano e edição 117 – Presidentes)  

§ Web banner no portal Eletrolar.com por 15 
dias anteriores ao evento 

§ Web banner na newsletter Eletrolar News nas 
2 edições anteriores ao evento 

§ 2 disparos de e-mail mkt para a base Eletrolar 

§ 2 posts na conta Eletrolar Show no Facebook 

§ 20 convites VIP 

AAPPOOIIOO  ––  RR$$  2255..000000,,0000  
 

§ Logo em toda a comunicação do evento  

§ Logo na cenografia do evento (backdrop, 
fundo de palco, painéis, banners)  

§ Logo na matéria de cobertura do evento 
(edição 118) 

§ 1 anúncio de página simples na Revista 
Eletrolar News (edição 116 - última edição do 
ano ou edição 117 – Presidentes)  

§ 2 disparos de e-mail mkt para a base Eletrolar 

§ 10 convites VIP 

SEJA UM PATROCINADOR! Toda a produção de artes e confecção de brindes e folders é de responsabilidade do patrocinador. 



A primeira edição da revista Eletrolar News de 2017 trará um amplo estudo sobre a evolução dos negócios e da economia 
dos setores de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, celulares, móveis, TI e UD, com análises de 2016 e perspectivas de 
desempenho e crescimento em 2017. 
 
CAPA:   março de 2017 
 
TIRAGEM:   15 mil exemplares auditados pelo IVC, que abrangem 75 mil leitores. A publicação circula entre os 

compradores que respondem por 30 mil pontos de venda em todo o Brasil.  

MEIA PÁGINA 
R$ 7.500,00 

 
COM DESCONTO 

R$ 5.500,00 

PÁGINA DUPLA 
R$ 30.000,00 

 
COM DESCONTO 

R$ 20.000,00 

CAPA FOLDER 
R$ 72.500,00 

 
COM DESCONTO 

R$ 50.000,00 

RREEVVIISSTTAA  

PÁGINA SIMPLES 
R$ 15.000,00 

 
COM DESCONTO 

R$ 10.000,00 

FFOORRMMAATTOOSS  EE  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  EESSPPEECCIIAAIISS  

AANNUUNNCCIIEE!!  
RESERVA DE ESPAÇO:  2211//0022//22001177  

ENTREGA DE MATERIAL: 2244//0022//22001177  

E MAIS: logo na cenografia do evento (backdrop, fundo de palco, painéis, banners)  



Canais de comunicação e negócios para você vender mais ao grande, 
médio e pequeno varejo de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, 
celulares, móveis, TI e utilidades domésticas. 

comercial@grupoeletrolar.com.br
www.grupoeletrolar.com55 11 3035-1030


