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Sujeitoaalterações
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+ abrangêncianacional

+maisde 100 mil visitantes esperados

+maisde 100mi em negóciosgerados

+maisde 170 atraçõesem 110 horasde programação

+maisde 5MMde investimentoem mídia

+ 600expositores

Sujeitoaalterações
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NOVOS TEMPOS, NOVAS SOLUÇÕES

Frente ao desafio do mundo pós pandemia,

o Sebrae se antecipa às novas necessidades

do on e off e inova ao oferecer um Sebrae

totalmente digital econectado!

Inspirado em temas como sustentabilidade

e a sensação de estar (fora de casa, ar livre),

o ambiente apresenta um cenário cheio de

verde e o público terá a sensação de visitar

o mundo do empreendedorismo, com

pavilhões de eventos, espaços de exposição,

arenas de negócios, áreas de atendimento,

networking e muito mais!

Permanente e 100%gratuito!

Sujeitoaalterações
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Um ambiente rico com palestras e consultorias

em temas como marketing, finanças, tendências,

inovação, tecnologia e exportação, inclusivo

para todos os níveis de participantes, com muito

conteúdo e histórias inspiradoras para enfrentar os

desafios do mercado no pós-pandemia.

O modelo digital da Feira do Empreendedor 2021

trará novas experiências aos visitantes, com acesso

a um ambiente que permitiráque conheçam

cerca de 600 expositores com as melhores

oportunidades de negócios e soluções para as

micro e pequenasempresas.

Rodadas de negócios virtuais com

oportunidades de negociar diretamente seus

produtos e serviços.

Sujeitoaalterações
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Oportunidade únicapara falar diretamente comograndepúblico  

empreendedor e oferecerseus produtos/serviços.

Sujeitoaalterações
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RECONHECIMENTO LEADS DIVULGAÇÃO

Sua empresa na maior feira de  

empreendedorismo do país! A  

feirado empreendedor do sebrae  

está entre os principais eventos  

de negócios do mundo enesta

próxima edição,no formato online,  

atingiremos patamares jamais  

alcançados. A feira é a melhor  

oportunidade para estar ao lado  

dos maiores nomes no ecossistema  

de inovação e empreendedorismo,  

se relacionar com todos os players,  

mostrar a identidade e o valor da  

sua empresa.

Gerar leads qualificados se resume  

em encontrar as pessoas certas no  

momento certo e a feira oferece  

isso. O ambiente conectará a sua  

empresa a um público segmentado  

interessado em novidades de  

mercado e oportunidades de  

crescer. A feira dá acesso a leads  

com poder de compra edecisão nas  

empresas.

Afeira é uma oportunidade de expor

sua marca para o mercado de mpe e

potenciais empreendedores.

Em 5 dias sua marca impactará mais

de 100 mil pessoas!

A feira oferece a chance da sua  

empresa ficar antenado com as  

maiores novidades do mercado.

Sujeitoaalterações
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Vitrine virtual  
Expositor

* nãocabendo qualquer tipo de exclusividade por setor de atuação
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Pré-evento

Durante a feira digital

FormatoWeb – VitrineVirtualcomas seguintes funcionalidades de interação:

•Logodaempresa.

•Cartão devisita.

•Lojacomprodutoseserviçosemdestaque.

•Vídeo.

Pós-evento

•Exposiçãodaempresanavitrineatédia12denovembro.

•Nomedaempresa na listadeexpositoresdisponível no sitedoevento.

MidiaKit | Vitrine virtualexpositor

•Linksdeencaminhamento (siteinstitucional, redessociais,linkde  

e-commerce, marketplace).

•Arquivos depeçasdecomunicação (catálogos, flyer,foldereimagens).

•Agendamento dereunião.

•LinkdeDirecionamentoparaWhatsapp eTelegram.

INVESTIMENTO

MEI e MPE: R$ 490,00

MGE: R$ 990,00

Cliqueaqui e inscreva-se!

Sujeitoaalterações
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Fale com a gente!  

expositorfe21@feiradoempreendedor21.com.br

mailto:expositorfe21@feiradoempreendedor21.com.br

