
STAND ABF FRANCHISING EXPO 2017



POR QUE SUA EMPRESA 
DEVE PARTICIPAR DA 
ABF FRANCHISING EXPO?
• É a maior feira de franquias do mundo

• Com cerca de 400 expositores, recebeu
mais de 65 mil visitantes em 2016

• São gerados cerca de R$ 500 milhões
em negócios a cada edição

• É uma grande oportunidade de exibir
sua marca para investidores de todo país

Data: 21 a 24 de junho de 2017
Local: Expo Center Norte – SP



POR QUE PARTICIPAR DA FEIRA EM PARCERIA COM A FRANCHISE STORE?

Nosso stand fica no 
corredor de maior
circulação da feira

O expositor poderá usar todo o 
espaço do lounge Franchise Store 

para atendimento aos
candidatos

Sua empresa não terá
nenhuma preocupação com o 
evento: entregaremos o stand 
adesivado, mobiliado, pronto 
para sua equipe chegar e se 

instalar

Somos responsáveis também
pela limpeza e segurança

do espaço durante
toda a feira

Em 8 participações no evento, 
adquirimos know how 

necessário para orientar sua
equipe a aproveitar ao

máximo as oportunidades da 
ABF Franchising Expo

Oferecemos a melhor
relação custo x benefício

para quem quer expor sua
marca na ABF Franchising 
Expo, com todas as taxas

inclusas



LOCALIZAÇÃO NO STAND

Stand Franchise Store



PLANTA DO STAND FRANCHISE STORE 2017



LATERAL DO STAND FRANCHISE STORE 2017



PROPOSTA COMERCIAL

• Nesse projeto, as marcas terão espaços de atendimento individuais, mas poderão 
usar toda estrutura do lounge para atender os candidatos

• Cada espaço de atendimento individual conta com uma testeira retroiluminada para 
a marca, 1 mesa e 4 cadeiras, além de 2 imagens adesivadas

• O aluguel da televisão será opcional e cobrado à parte (valor extra de R$ 600,00)

• Cada espaço ainda terá um pequeno balcão, com 30cm de profundidade, além do 
depósito compartilhado, com um armário com portas e chave para cada espaço

• Bônus: taxas de prefeitura e montagem do stand, energia básica, extintores de 
incêndio, limpeza e segurança são custos que já estão inclusos no pacote
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