
20 a 24
de Setembro de 2021



EXPO
LUXO

Os melhores 
fornecedores, 
compradores e 
meios de 
comunicação do 
novo mundo das 
viagens de luxo.



O evento é um conceito peculiar de negócios, oportunidades 
de ações de marketing ao vivo e  oferta exclusiva.

Um programa substancialmente desafiador, inspirador, no qual 
empreendedores, investidores, empresários, influenciadores e 

CEOs, podem ser desafiados a pensar sobre o futuro dos 
negócios premium ou ainda sobre serviços e experiências de 

produtos de Luxo.

UM NOVO 
CONCEITO DE 

DE 



Experiências online, 

farão seu produto ser 

percebido de forma 

inovadora e direta.

SEU 
PRODUTO 
DE LUXO 
EM UMA 
FEIRA 
ONLINE



DA EXPO 

ONLINE 

DE 

CONTEÚDO DE 
PALESTRAS



 Hotéis de Luxo
 Consumidores AAA
 Agentes de viagem
 Destinos e atrativos 
 Gestores de Serviços e Hospedagens de Luxo
 Imprensa especializada 
 Influenciadores digitais
 Profissionais da hotelaria 



Plataforma online 
interativa para 
apresentar 
experiências e 
ofertas exclusivas 
para o 
participante.

A PLATAFORMA 
DE TRANSMISSÃO



• Balcão de Informações
on-line para os usuários

• Cadastro dos participantes





• Interatividade entre os 
participantes

• + de 80 estandes 

• Novidades do mercado 
de Luxo

• Experiências



• 5 Salas com conteúdo 
em todos os dias do 
evento.



Durante todo o evento 
impulsionaremos os visitantes a 

conhecerem  o estande de 

Campanha em parceria com a:

Clique aqui e tire suas dúvidas

https://api.whatsapp.com/send?phone=5521966055870
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521966055870
https://api.whatsapp.com/send?phone=5521966055870




ADQUIRA SEU 
ESTANDE 
VIRTUAL PARA O 
EVENTO

R$ 15.000,00

•

•

•

•

•

•

R$ 7.000,00

•

•

•

•

•



COTA DE PATROCÍNIO DIAMANTE OURO PRATA BRONZE

Nome da sua empresa no Evento, exemplo: 
Nome Empresa by Expo Luxo

✔

Inserção da marca nas peças de comunicação 
do evento

✔ ✔ ✔ ✔

Logomarca da Empresa na área de exposição, 
Banner no lounge do evento.

✔ ✔ ✔ ✔

Possibilidade de sortear produto associado à 
marca durante palestra/workshop

✔ ✔ ✔

Envio de mailing contendo material do parceiro 
para divulgação da marca

✔ ✔ ✔

Aplicação do logo do patrocinador na 
divulgação do evento através do site, rede 
social e e-mail marketing

✔ ✔ ✔

Logo no fundo de palco, no momento da 
transmissão

✔ ✔ ✔

Possibilidade de indicar palestrante com tema 
pertinente para participação nas salas 
simultâneas

✔ ✔

Menção do Patrocinador durante a palestra 
magna do evento online

✔ ✔

Propaganda do Patrocinador durante a live com 
1 vídeo de 30s

✔ ✔

Total do Patrocínio R$ 350.000,00 R$ 100.000,00 R$ 50.000,00 R$ 30.000,00

*acrescentar + 18,5% de impostos



PARA 

EM 

VÁRIOS SEGMENTOS



Seus desejos e sonhos são muito importantes 
na hora de escolher um destino, por isto a 
Hotéis de Luxo Brasil criou o selo chancelado 
por renomados profissionais que recomendam 
os melhores hotéis de luxo que se adequam 
ao seu estilo de vida e ao que deseja 
encontrar em suas viagens

HOTÉIS

SELECIONADOS 

DE CADA CATEGORIA

pessoas 

impactadas no evento

pessoas 

impactadas em 
engajamento de 
divulgação.

de evento com 

atração de artista 
nacional





COTA DE PATROCÍNIO OURO PRATA BRONZE

Inserção da marca nas peças de comunicação 
do evento

✔ ✔ ✔

Logomarca da Empresa na área de exposição, 
Banner no lounge do evento.

✔ ✔ ✔

Possibilidade de sortear produto associado à 
marca durante palestra/workshop

✔ ✔

Envio de mailing contendo material do parceiro 
para divulgação da marca

✔ ✔

Aplicação do logo do patrocinador na 
divulgação do evento através do site, rede 
social e e-mail marketing

✔ ✔

Logo no fundo de palco, no momento da 
transmissão

✔ ✔

Menção do Patrocinador durante a palestra 
magna do evento online

✔

Propaganda do Patrocinador durante a live com 
1 vídeo de 30s

✔

Total do Patrocínio R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00

*acrescentar + 18,5% de impostos



PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO



PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO



PROJETO DE DECORAÇÃO DO EVENTO



REVISTA
LIVE
Revista Digital

Temos a convicção que a LIVE irá lhe 
convidar a viver novas experiências 
presenciais com todas as coisas que 
o Brasil tem para oferecer.

3 ª  E d i ç ã o  Re v i s t a  L I V E



REVISTA LIVE
Revista Digital

Perfil dos Leitores: Perfil AAA, CEO’s, Diretores

A LIVE circula nas mãos mais influentes da sociedade, atingindo um 
público exclusivo e sofisticado, que tem como motivação, viver novas 
experiências!

Clique aqui e conheça as edições anteriores

https://www.hoteisdeluxobrasil.com.br/revista-live/


REVISTA LIVE
Revista Digital

Clique aqui e conheça as edições anteriores

Com conteúdo exclusivamente nacional, a revista LIVE Hotéis de 
Luxo Brasil apresenta um país com uma notável diversidade 
criativa. Temos a certeza que a LIVE irá lhe convidar a VIVER 

novas experiências, AO VIVO, e com todas as coisas que o Brasil 
tem para oferecer.

Hoje, o luxo está relacionado à privacidade e à qualidade dos 
serviços, ao intimismo, à experiências memoráveis, algo raro, 

exclusivo, que valoriza a elegância com simplicidade e o luxo em 
distintas experiências, seja na Floresta Amazônica ou na maior 

cidade da América do Sul.

Página Dupla de Abertura R$ 80.000,00
Página Dupla R$ 65.000,00 
Página Simples R$ 47.000,00 
Meia Página R$ 25.000,00 
Página Dupla de Fechamento R$ 80.000,00 
4º capa R$ 70.000,00

FORMATO VALOR

3ª Edição Revista LIVE – Lançamento Novembro 2021



“Para o consumidor do mercado de luxo, o mais importante é pertencer e 
não somente se diferenciar. As viagens para este tipo de público precisam 
ter este sentimento, o de pertencer ao estilo de vida do cliente e da sua 
cultura.

A indústria do luxo se depara neste momento atípico com o desafio de 
manter a diferenciação e, ao mesmo tempo, oferecer uma proposta de 
valor que vá além do status.

Fabricio Granito

Ceo Hotéis de Luxo Brasil



21 99142-6907

www.expoluxobrasil.com.br

@expoluxobrasil


