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PMA FRESH CONNECTIONS BRASIL
22 Agosto 2018 - São Paulo

Junte-se a nós em mais uma edição de 
sucesso, agora em  NOVO LOCAL!



1 dia 

inteiro de 

evento com  

Palestras e 

Exposição

Mas, afinal o que é PMA Fresh Connections Brasil?

Para ter sucesso no futuro é preciso entender o que está 
funcionando agora ... e o que se espera de mudança... 
sintetizando então, essa informação para que ela suporte seu 
crescimento. 

No entanto, a informação sem táticas implementáveis e 
relacionamentos que alteram o jogo,  não o levará muito longe. 

Se você está comprando ou exportando produtos ou serviços 
para/ou do Brasil, este evento tem tudo o que você precisa 
para o crescimento. Intuições. Conhecimento. 
Relacionamentos. 
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+ Número de empresas 
participantes aumentou 69% desde 
2014

�Produtores
�Exportadores
�Varejistas
�Importadores
�Fornecedores de Serviços e Produtos

+ Número de participantes 
individuais aumentou 122%

DADOS DA ÚLTIMA EDIÇÃO

+ de 470 participantes
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DADOS DA ÚLTIMA EDIÇÃO

+ Palestrantes Nacionais e 
Internacionais

+ Alto índice de satisfação dos 
participantes

+    Exposição e Visibilidade da 
Marca

62% do público já participou de 
mais de uma edição



Uma Combinação  Inigualável de Networking e Conhecimento



• O evento cresceu e está de casa nova! (Centro de 
Convenções Rebouças)

• Maior capacidade = maior número de participantes

• Mais tempo para o relacionamento entre 
patrocinadores, expositores e visitantes

• Palestras inovadoras que te fazem pensar “fora da 
caixinha”

PMA Fresh Connections vem com 
novidades!



STAND NA ÁREA DE EXPOSIÇÃO

� Projeto Inclui:

�Área de 6 m2 (3 x 2) 

�1 mesa e 2 cadeiras

�1 balcão

�Iluminação e Tomada de 220V

�Nome da Empresa na testeira do stand

* Adesivagem opcional e decoração por conta de cada  expositor

Imagem meramente ilustrativa

Área de Exposição



PUBLICIDADE NO SITE DO EVENTO

Período: 3 Junho de 2018 a 1 de Setembro de 2018

Dez (10) Oportunidades: R$ 1.625 cada

-OU-

R$ 975 para os patrocinadores do Fresh Connections: Brasil

Benefícios incluem:

Seu Logo será exibido 10% do tempo em todas as páginas do site do evento PMA 

Connections: Brasil 

Exibição  em looping com no máximo nove (9) outros anunciantes

Sua empresa receberá um relatório detalhado no fim do período de inserção

Especificações técnicas:

Apenas Imagens estáticas - .jpg, .gif, png

72 dpi / 300 pixels x 250 pixels

Tamanho máximo do arquivo = 50 kb

Sujeito a aprovação da PMA 



Está interessado nas Oportunidades de 
Patrocínio disponíveis? 

Entre em contato conosco!

OPORTUNIDADES DE PATROCÍNIO



Pronto para caminhar em direção a novas 
ideias? Venha, faça networking, 

compartilhe e aprenda.



JUNTE-SE A NÓS!

Garanta já a sua participação!

Valeska de Oliveira Ciré

Representante da PMA no Brasil

voliveira@pma.com

Cel: (11) 99329.2376

Skype:valeskaoliveiracire

Karina Barbosa
Assistente de Eventos
brasil@pmafreshconnections.com.br
Skype: pmaeventosbrasil

Cel: (11)99785.9382

Tel: (11) 3522.7348 Local do evento: Centro de Convenções Rebouças


