
Catálogo Oficial e Mapa de Bolso 2015

Agora na sua 8ª ediçāo, a Brasil Offshore é o evento para 
interagir e fazer negócios na cadeia produtiva de exploração 
de petróleo e gás no Brasil.

A Brasil Offshore é realizada a cada dois anos em Macaé, 
base operacional de mais de 80% da exploração offshore 
no Brasil. Mais de 700 expositores e visitantes com alto 
poder de decisāo e especialistas do segmento, se reúnem 
para formar a 3ª maior feira da indústria offshore no mundo.

Com toda a informaçāo essencial sobre a feira e seus 
expositores, o Catálogo do Evento é um importante guia 
de consulta utilizado como ferramenta de pesquisa pelos 
compradores do setor.

O Mapa de Bolso está também disponível para ajudar na 
visitaçāo do evento, levando os visitantes até ao seu estande.

Impresso em Inglês e Português, o Catálogo Oficial e o 
Mapa de Bolso da Brasil Offshore 2015 sāo distribuídos 
gratuitamente a todos os visitantes.

Maximize os visitantes do seu estande e aumente as vendas 
aproveitando as oportunidades de publicidade nestas duas 
publicaçōes oficiais da feira, exclusivas para os expositores 
na Brasil Offshore.

Promova a sua marca e 
gere mais negócios

O Catálogo Oficial é a única publicação no evento  
que inclui:

3 Todos os detalhes da programação dos seminários

3 Perfis editoriais de todos os expositores

3 Guia de Produtos & Serviços

3 Planta do evento

Para mais informações, ligue hoje para  
Paula Silverstein no telefone  
11 4700 3718 ou mande um email para 
p.silverstein@publishingevents.com

Páginas da ediçāo de 2013
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1  Maximize os visitantes do estande e aumente as 
vendas – Um perfil destacado, maior visibilidade 

e mais visitantes no seu estande melhoram a 
oportunidade de falar com os seus clientes, e de fazer 
contatos de qualidade e vendas durante e depois do 
evento.

2  Destaque o seu perfil industrial – O seu perfil 
e posiçāo dentro da indústria sāo melhorados, 

colocando a sua marca acima da dos seus concorrentes.

3  Promova os seus produtos e serviços –  
O Catálogo Oficial é o lugar perfeito para chamar 

a atençāo dos seus clientes para os produtos ou 
serviços chave que está promovendo ou lançando no 
evento.

4  Benefícios duradouros – O Catálogo do Evento 
é uma publicaçāo a manter, tendo um papel 

de marketing essencial muito depois de fechadas 
as portas do evento, e é utilizado como um guia de 
consulta e uma ferramenta de pesquisa por vários 
comerciantes.

5  Impulsiona o marketing – Anunciar no Catálogo 
do Evento promove outras atividades de 

marketing, proporcionando uma campanha integrada 
e vários pontos de contato para os seus potenciais 
clientes.

formas do Catálogo Oficial do 
Evento ajudar o seu negócio



PRAZO FINAL PARA  
ENVIO DA ARTE: 

TERÇA-FEIRA 28 ABRIL 2015

Garanta já o seu anúncio com até 20% de deconto!
Descontos encerram-se no dia 15/09/2014.

Note que podem ser cobradas taxas de imposto nos preços aplicáveis. O Catálogo Oficial e Mapa de Bolso da Brasil Offshore 2015 sāo produzidos e publicados em nome do organizador do evento,  
Reed Exhibitions Alcantara Machado Ltda, pela Publishing Events Ltd. Endereço: 2nd Floor, Chapel House, 18 Hatton Place, London EC1N 8RU. Tel: +44 (0)20 7841 5960.

Opções de destaque do perfil
Logotipo, imagem do produto ou QR code com o perfil da empresa e mais o fundo colorido R$ 940 US$ 410

Logotipo, imagem do produto ou QR code com o perfil da empresa R$ 710 US$ 305

Nome da empresa destacado na listagem de A a Z em todas as opçōes compradas do Mapa de Bolso

Mapa de Bolso
Patrocínio do Mapa de Bolso
Inclui: logotipo na planta do evento e na capa, mais nome da empresa destacado numa 
fonte maior, crédito com logotipo e 2 painéis publicitários na lista de expositores

R$ 16,089 US$ 6,995

Painéis publicitários na lista de expositores
7-8 disponíveis

R$ 2,185 US$ 950

Painéis publicitários na planta do evento
8 disponíveis

R$ 1,955 US$ 850

Logotipo na planta do evento
28 disponíveis

R$ 1,495 US$ 650

 Taxas ou impostos não estão incluidos nos valores acima

Para mais informações, ligue hoje para Paula Silverstein no telefone  
11 4700 3718 ou mande um email para p.silverstein@publishingevents.com

Opções de publicidade
Capa de trás (4ª Capa) – página inteira R$ 10,810 US$ 4,700

Capa da frente do lado interno (2ª Capa) – página inteira R$ 9,780 US$ 4,250

Capa da trás do lado interno (3ª Capa) – página inteira R$ 8,620 US$ 3,750

Página dupla R$ 10,010 US$ 4,350
Página inteira – posição garantida R$ 6,095 US$ 2,650

Página inteira R$ 5,290 US$ 2,300

Meia página R$ 3,210 US$ 1,395

Quarto de página horizontal R$ 2,235 US$ 895

Para posiçāo determinada há um acréscimo de 15%

Opções de patrocínio – para maior impacto
Faixas publicitárias de patrocínio
Faixa publicitárias no rodapé em todas as páginas do perfil do expositor

R$ 9,880 US$ 4,295

Patrocínio de 3 categorias
Inclui um painel publicitário debaixo do cabeçalho das categorias na lista de produtos e 
serviços, e o nome da empresa destacado

R$ 3,280 US$ 1,428

Patrocínio de 2 categorias
Inclui um painel publicitário debaixo do cabeçalho das categorias na lista de produtos e 
serviços, e o nome da empresa destacado

R$ 2,463 US$ 1,071

Patrocínio de 1 categoria
Inclui um painel publicitário debaixo do cabeçalho da categoria na lista de produtos e 
serviços, e o nome da empresa destacado

R$ 1,369 US$ 595

20% desconto

10% desconto


