
Feira do Empreendedor 2018



O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma

entidade privada que promove a competitividade e o desenvolvimento sustentável

dos empreendimentos de micro e pequeno porte.

Há mais de 40 anos, atua com foco no fortalecimento do empreendedorismo e na

aceleração do processo de formalização da economia por meio de parcerias com os

setores público e privado, programas de capacitação, acesso ao crédito e à inovação,

estímulo ao associativismo, feiras e rodadas de negócios.

As soluções desenvolvidas pelo Sebrae atendem desde o empreendedor que

pretende abrir seu primeiro negócio até pequenas empresas que já estão

consolidadas e buscam um novo posicionamento no mercado.

Para garantir o atendimento aos pequenos negócios, o Sebrae atua em todo o

território nacional. Onde tem Brasil, tem Sebrae. Além da sede nacional, em Brasília,

a instituição conta com pontos de atendimento nas 27 Unidades da Federação, onde

são oferecidos cursos, seminários, consultorias e assistência técnica para pequenos

negócios de todos os setores.

O Sebrae



A Feira do Empreendedor é um dos maiores e mais consolidados projetos do

Sebrae. Em poucos dias são feitas milhares de capacitações, milhões de reais

investidos e alto comprometimento na organização do evento, tudo para criar o

melhor ambiente de relacionamento entre sua empresa e o público presente na

maior feira de empreendedorismo do Brasil.

Em 2018 teremos a sétima edição do evento, e em todas elas oferecemos pleno

atendimento às micro e pequenas empresas e potenciais empresários, palestras

renomadas e de cunho técnico, ações educativas, acesso à inovação e geração de

novos negócios.

Agora, o objetivo é superar todos os recordes das edições anteriores, em todos os

sentidos, seja através dos atendimentos realizados ou relacionados à mobilização

de pessoas em prol do empreendedorismo. Queremos contar com a sua empresa!

2018

De 07 a 10 de abril

das 10 às 21h
Pavilhão de 

Exposições do Anhembi
Av. Olavo Fontoura, 1209 

Santana – São Paulo - SP



O objetivo da Feira do Empreendedor é criar um ambiente propício à oferta e procura

de oportunidades de negócios, levando soluções inovadoras às micro e pequenas

empresas.

Aumentar a rede de relacionamento, promover novas parcerias e estar em

consonância com as principais necessidades das pequenas empresas, são algumas

características que já se tornaram marcas deste evento.

Veja a gama de oportunidades a ser explorada:

• divulgação de produto e/ou serviço;

• acesso a um público com alto potencial em empreendedorismo, disposto a tornar-

se cliente e parceiro de sua marca;

• associação da marca ao maior evento de empreendedorismo do país, com ampla

divulgação na mídia, além da legitimação como agente protagonista do

desenvolvimento;

• comunicação de marca e empresa no mercado;

• apresentar as soluções do Sebrae-SP para o apoio e desenvolvimento dos micro e

pequenos negócios;

• contribuição para melhoria da competitividade e sustentabilidade dos pequenos

negócios e como consequência, o desenvolvimento econômico estadual;

• oferecer ferramentas adequadas para auxiliar a gestão das micro e pequenas

empresas;

OBJETIVOS 2018



• Potenciais empreendedores de todos os perfis que desejam abrir novos

negócios;

• Empresários interessados em ampliar, melhorar ou diversificar seus

empreendimentos;

• Empreendedores individuais em busca de formalização, orientação,

oportunidades e conhecimento;

• Investidores, profissionais liberais, universitários e recém-formados;

• Entidades e órgãos com interesse no desenvolvimento empresarial;

• Empresas ofertantes de oportunidades de negócios e de inovações;

• Empreendedores de startups que buscam investidores para seus

projetos;

PÚBLICO ALVO                         2018



A Feira em números

Dados da edição de 2017

Área total: 40.000m2

Público visitante: 141.347

Inscrições online: 183.832

Negócios gerados: R$ 12,7 milhões

Expositores: 446

Mídia espontânea: + de 20 milhões





Na Feira do Empreendedor 2018 sua empresa poderá

encontrar diversas oportunidades, soluções inovadoras,

tendências de mercados, prospects e o melhor: o

empresário e/ou o futuro empreendedor apto a investir!

Para se relacionar com mais de 130 mil pessoas e fechar

negócio com muitas delas, idealizamos algumas

oportunidades especiais para que sua empresa participe

do maior evento de empreendedorismo do país!

Uma excelente oportunidade para gerar negócios!



Cotas de Patrocínio

Diamante R$ 220.000,00

Estande com área de 60 m² montado pelo Sebrae

• 2 palestras (uma por dia) na área de atendimento;

• Distribuição de brindes dentro do estande;

• Coleta de mailing no perímetro do estande;

• Inserção do logo do patrocinador:

• Destaque de patrocinador master, nas inserções publicitárias em veículos impressos;

• Destaque de patrocinador master, no hotsite da Feira do Empreendedor 2018;

• Destaque de patrocinador master, nos anúncios e artigos publicados no portal do Sebrae-SP;

• Destaque de patrocinador master, nos e-mails marketing da Feira;

• Destaque de patrocinador master, no painel interno de entrada na Feira; 

• Destaque de patrocinador master, no mapa da Feira;

• Espaço para divulgação da empresa, com descritivo de produtos e serviços, na área de 

patrocinadores do hot site da Feira;

• Destaque de patrocinador master, no crachá da Feira

3 cotas* – 60m2

IMPORTANTE

• O logotipo será aplicado nas peças cujo prazo de fechamento do patrocínio seja anterior à produção das mesmas. 

• Os custos de criação e produção do material promocional e de pessoal são de responsabilidade do patrocinador. 

• Os custos de criação e finalização do anúncio são de responsabilidade do patrocinador, devendo seguir as especificações e prazo de entrega definidos pelo Sebrae São Paulo. 

• A contratação do coletor de mailing é de responsabilidade do patrocinador.

• Os temas das palestras deverão ser aprovados pelo Sebrae-SP. Os assuntos deverão ser relativos ao universo das MPEs, não sendo admitidos conteúdos publicitários.

• Os temas das palestras serão inseridos na programação do evento cujo prazo de fechamento do patrocínio seja anterior à conclusão da mesma (a ser definido após a assinatura do contrato).

*não cabendo qualquer tipo de exclusividade por setor de atuação



Cotas de Patrocínio

Diamante R$ 220.000,00 3 cotas* – 60m2

*não cabendo qualquer tipo de exclusividade por setor de atuação



Cotas de Patrocínio

Ouro R$ 160.000,00

Estande com área de 50 m² montado pelo Sebrae

• 1 palestra na área de atendimento;

• Inserção do logo do patrocinador:

• Destaque de patrocinador, no hotsite da Feira do Empreendedor 2018;

• Destaque de patrocinador, nos anúncios e artigos publicados no portal do Sebrae-SP;

• Destaque de patrocinador, nos e-mails marketing da Feira;

• Destaque de patrocinador, no painel interno de entrada na Feira;

• Destaque de patrocinador, no mapa da Feira;

• Espaço para divulgação da empresa, com descritivo de produtos e serviços, na área de 

patrocinadores do hot site da Feira;

• Destaque de patrocinador, no crachá da Feira. 

4 cotas* - 50 m2

*não cabendo qualquer tipo de exclusividade por setor de atuação

IMPORTANTE

• O logotipo será aplicado nas peças cujo prazo de fechamento do patrocínio seja anterior à produção das mesmas. 

• Os custos de criação e produção do material promocional e de pessoal são de responsabilidade do patrocinador. 

• Os custos de criação e finalização do anúncio são de responsabilidade do patrocinador, devendo seguir as especificações e prazo de entrega definidos pelo Sebrae São Paulo. 

• A contratação do coletor de mailing é de responsabilidade do patrocinador.

• O tema da palestra deverá ser aprovado pelo Sebrae-SP. Os assuntos deverão ser relativos ao universo das MPEs, não sendo admitidos conteúdos publicitários.

• O tema da palestra será inserido na programação do evento cujo prazo de fechamento do patrocínio seja anterior à conclusão da mesma (a ser definido após a assinatura do contrato).



Cotas de Patrocínio

Ouro R$ 160.000,00 4 cotas* - 50 m2

*não cabendo qualquer tipo de exclusividade por setor de atuação



Cotas de Patrocínio

Prata R$ 115.000,00

Estande com área de 40 m² montado pelo Sebrae 

• Inserção do logo do patrocinador:

• no hotsite da Feira do Empreendedor 2018;

• nos e-mails marketing da Feira;

• no painel interno de entrada na Feira; 

• Destaque de patrocinador no mapa da Feira; 

• Espaço para divulgação da empresa, com descritivo de produtos e serviços, na área de 

patrocinadores do hot site da Feira;

8 cotas* - 40 m2

IMPORTANTE

• O logotipo será aplicado nas peças cujo prazo de fechamento do patrocínio seja anterior à produção das mesmas. 

• Os custos de criação e produção do material promocional e de pessoal são de responsabilidade do patrocinador. 

• Os custos de criação e finalização do anúncio são de responsabilidade do patrocinador, devendo seguir as especificações e prazo de entrega definidos pelo Sebrae São Paulo.

*não cabendo qualquer tipo de exclusividade por setor de atuação



Cotas de Patrocínio

Prata R$ 115.000,00 8 cotas* - 40 m2

*não cabendo qualquer tipo de exclusividade por setor de atuação



Cotas de Patrocínio

Bronze R$ 64.000,00

Estande com área de 30 m² montado pelo Sebrae

• Inserção do logo do patrocinador no mapa da Feira;

• Espaço para divulgação da empresa, com descritivo de produtos e serviços, na área de 

patrocinadores do hotsite da Feira;

• Inserção do logo do patrocinador no painel interno de entrada na Feira;

• Destaque de patrocinador, no mapa da Feira;

8 cotas* - 30 m2

IMPORTANTE

• O logotipo será aplicado nas peças cujo prazo de fechamento do patrocínio seja anterior à produção das mesmas. 

• Os custos de criação e produção do material promocional e de pessoal são de responsabilidade do patrocinador. 

• Os custos de criação e finalização do anúncio são de responsabilidade do patrocinador, devendo seguir as especificações e prazo de entrega definidos pelo Sebrae São Paulo.

*não cabendo qualquer tipo de exclusividade por setor de atuação



Cotas de Patrocínio

Bronze R$ 64.000,00 8 cotas* - 30 m2

*não cabendo qualquer tipo de exclusividade por setor de atuação



Cotas de Patrocínio

Especial 1 R$ 115.000,00

Espaço de 100 m2

• Inserção do logo do patrocinador:

• no hotsite da Feira do Empreendedor 2018;

• nos e-mails marketing da Feira;

• no painel interno de entrada na Feira; 

• destaque de patrocinador, no mapa da Feira;

• espaço para divulgação da empresa, com descritivo de produtos e serviços, na área de 

patrocinadores do hot site da Feira;

2 cotas* - 100 m2

IMPORTANTE

• O logotipo será aplicado nas peças cujo prazo de fechamento do patrocínio seja anterior à produção das mesmas. 

• Os custos de criação e produção do material promocional e de pessoal são de responsabilidade do patrocinador. 

• Os custos de criação e finalização do anúncio são de responsabilidade do patrocinador, devendo seguir as especificações e prazo de entrega definidos pelo Sebrae São Paulo. .

*não cabendo qualquer tipo de exclusividade por setor de atuação

montagem do estande sob responsabilidade do patrocinador



Cotas de Patrocínio

Especial 1 R$ 115.000,00

Espaço de 100 m2

• Inserção do logo do patrocinador:

• no hotsite da Feira do Empreendedor 2018;

• nos e-mails marketing da Feira;

• no painel interno de entrada na Feira; 

• destaque de patrocinador, no mapa da Feira;

• espaço para divulgação da empresa, com descritivo de produtos e serviços, na área de 

patrocinadores do hot site da Feira;

2 cotas* - 100 m2

IMPORTANTE

• O logotipo será aplicado nas peças cujo prazo de fechamento do patrocínio seja anterior à produção das mesmas. 

• Os custos de criação e produção do material promocional e de pessoal são de responsabilidade do patrocinador. 

• Os custos de criação e finalização do anúncio são de responsabilidade do patrocinador, devendo seguir as especificações e prazo de entrega definidos pelo Sebrae São Paulo. .

*não cabendo qualquer tipo de exclusividade por setor de atuação

montagem do estande sob responsabilidade do patrocinador



Cotas de Patrocínio

• Inserção do logo do patrocinador:

• no hotsite da Feira do Empreendedor 2018;

• nos e-mails marketing da Feira;

• no painel interno de entrada na Feira; 

• destaque de patrocinador, no mapa da Feira;

• espaço para divulgação da empresa, com descritivo de produtos e serviços, na área de 

patrocinadores do hot site da Feira;

1 cota* - 55 m2

IMPORTANTE

• O logotipo será aplicado nas peças cujo prazo de fechamento do patrocínio seja anterior à produção das mesmas. 

• Os custos de criação e produção do material promocional e de pessoal são de responsabilidade do patrocinador. 

• Os custos de criação e finalização do anúncio são de responsabilidade do patrocinador, devendo seguir as especificações e prazo de entrega definidos pelo Sebrae São Paulo. .

Espaço de 55 m2

Especial 2 R$ 60.000,00
* montagem do estande sob responsabilidade do patrocinador



Cotas de Patrocínio

• Inserção do logo do patrocinador:

• no hotsite da Feira do Empreendedor 2018;

• nos e-mails marketing da Feira;

• no painel interno de entrada na Feira; 

• destaque de patrocinador, no mapa da Feira;

• espaço para divulgação da empresa, com descritivo de produtos e serviços, na área de 

patrocinadores do hot site da Feira;

1 cota* - 55 m2

IMPORTANTE

• O logotipo será aplicado nas peças cujo prazo de fechamento do patrocínio seja anterior à produção das mesmas. 

• Os custos de criação e produção do material promocional e de pessoal são de responsabilidade do patrocinador. 

• Os custos de criação e finalização do anúncio são de responsabilidade do patrocinador, devendo seguir as especificações e prazo de entrega definidos pelo Sebrae São Paulo. .

Espaço de 55 m2

Especial 2 R$ 60.000,00
* montagem do estande sob responsabilidade do patrocinador



Contato comercial
sp-unidadecomercial@sebraesp.com.br

(11) 3177 - 4855


