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SOLUÇÕES INTELIGENTES

FAÇA UMA OPÇÃO

INTELIGENTE
A Feira de Condomínios & Encontro 

de Síndicos – Soluções Inteligentes é 
a maior vitrine para o seu negócio: 

milhares de pessoas ávidas por 
novidades querem fazer de seus 

condomínios espaços cada vez mais 
confortáveis, sem falar, claro, na busca 

constante pela valorização do 
patrimônio coletivo. O evento é o 

único capaz de reunir, num só espaço, 
expositores e conteúdo que vão 

atender a essas demandas. 

OPORTUNIDADES

Feira de Condomínios & Encontro de 
Síndicos – Soluções Inteligentes
16 e 17 de maio de 2019
Hotel Prodigy Santos Dumont - 
Av. Alm. Silvio de Noronha, 365 - 
Centro, Rio de Janeiro - RJ, 
20021-010

NA HORA CERTA
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SOLUÇÕES INTELIGENTES

CARTA

No dicionário, inteligência significa “capacidade de compreender e resolver novos 
problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações”. Na vida em condomínios, essa 
qualidade é mais do que necessária, afinal, o dia a dia 
pode trazer muitas surpresas. 

Não é fácil cuidar deste pequeno universo, que muda constantemente. Algumas pessoas 
já têm uma habilidade natural para a função, mas, de uma maneira geral, é preciso 
preparo e qualificação para enfrentar os desafios. 
Isso torna a jornada mais fácil.

A boa notícia é que é possível adquirir essa “inteligência” com treinamento ou parcerias. 
Dentro deste conceito, o Secovi Rio e a ABADI promoverão a Feira de Condomínios & 
Encontro de Síndicos – Soluções Inteligentes, que é a união dos maiores eventos do 
setor no Estado do Rio de Janeiro. 

O evento será a maior vitrine para o seu negócio: milhares de pessoas ávidas 
por novidades querem fazer de seus condomínios espaços cada vez mais 
confortáveis,  sem falar, claro, na busca constante pela valorização 
do patrimônio coletivo. 

E apenas a feira é capaz de reunir, num só espaço, 
expositores que vão atender a essas demandas.
 
Vai ficar de fora?

João Augusto Pessôa
Vice-presidente de Marketing do Secovi Rio
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SOLUÇÕES INTELIGENTES

POR QUE SOMOS DIFERENTES

76 ANOS DE MODERNIDADE E TRADIÇÃO
O Secovi Rio é uma organização estratégica para o sucesso do segmento condominial e do mercado imobiliário. Como representante legal 
do setor, o Secovi Rio se posiciona à frente de discussões que possam influenciá-lo, buscando difundir soluções atuais, criativas e 
sustentáveis para seu desenvolvimento.

+ de 35 mil
condomínios

+ de 6,1 mil 
administradoras e imobiliárias

1,1 milhão
de unidades imobiliárias, onde circulam e moram

3,5 milhões de pessoas
130 mil 
empregos diretos

R$ 4,7 bilhões
em salários e encargos sociais ao ano

R$ 1,5 bilhão 
em tarifas públicas ao ano

NOSSA REPRESENTATIVIDADE
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SOLUÇÕES INTELIGENTES

POR QUE SOMOS DIFERENTES

Cultivar o intercâmbio de experiências e informações referentes ao
mercado imobiliário;

Manter suas associadas constantemente informadas sobre assuntos 
relativos ao setor de administração imobiliária;

Orientar as empresas associadas quando, por qualquer motivo, possam
contribuir para o desprestígio do mercado, evitando prejuízos

a seus clientes;
Promover conferências, seminários e congressos para esclarecimento 
de assuntos relacionados ao setor e de interesse dos associados;

Treinar funcionários visando o aprimoramento profissional;

Combater a propaganda enganosa;

Esclarecer o público sobre problemas que atingem a comunidade,
tais como doenças infectocontagiosas, vazamentos, esgoto e etc.;

Praticar todos os atos de direito, no legítimo interesse do setor 
que representa.

45 ANOS REPRESENTANDO O SETOR
A ABADI (Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis) é uma entidade que está há 45 anos no mercado imobiliário, sem fins 
lucrativos e que vem representando empresas de administração de condomínios e imóveis, disseminando conhecimento e, sobretudo, 
valorizando suas atividades. 

A ABADI TEM COMO OBJETIVOS:
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SOLUÇÕES INTELIGENTES

POR QUE FAZEMOS A DIFERENÇA

ESTEJA AO LADO DOS MELHORES
Faça o investimento mais eficaz para o seu negócio e reforce o posicionamento da sua marca. A Feira de Condomínios e o Encontro de 
Síndicos são os maiores e mais relevantes eventos voltados ao segmento de condomínios do Rio de Janeiro. Essa é uma oportunidade 
única que os fornecedores de produtos e serviços têm de encontrar um número expressivo de síndicos, profissionais de administração 
imobiliária e interessados em gestão condominial. 

O QUE DIZ*

96%
classificaram os expositores como “excelente” ou “bom”

78%
conhecem os produtos e serviços oferecidos pelo Secovi Rio

62%
foram ao evento pela primeira vez

46%
são síndicos

64%
têm entre 30 e 59 anos

58%
souberam do evento por e-mail ou revista

QUEM É*

O QUE DIZ

86%
classificam o Encontro de Síndicos como “excelente” e “bom”

70%
é o índice de repetição de presença dos participantes no evento

97%
já conhecia a ABADI

87%
atuam diretamente na área de administração condominial

95%
têm entre 30 e 59 anos

57%
souberam do evento por e-mail e/ou Correios

QUEM É

PÚBLICO
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FEIRA DE CONDOMÍNIOS – 7ª EDIÇÃO ENCONTRO DE SÍNDICOS – HÁ 22 ANOS
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SOLUÇÕES INTELIGENTES

POR QUE FAZEMOS A DIFERENÇA

FALE DIRETAMENTE COM QUEM DECIDE
Um dos grandes desafios de empresas que oferecem produtos e serviços para o universo condominial é mapear e sensibilizar os 
responsáveis pela decisão de compra. Não por acaso, o público é a grande estrela dos eventos Feira de Condomínios e Encontro de 
Síndicos. E este é o momento mais propício para apresentar seus diferenciais e se destacar neste competitivo mercado. 

O QUE DIZ O EXPOSITOR DA FEIRA DE CONDOMÍNIOS* O QUE DIZ O PÚBLICO DO ENCONTRO DE SÍNDICOS

85%

consideraram a presença em seu estande como “excelente” ou “boa”

96%

afirmaram que os resultados obtidos “superaram” ou “atenderam”
as expectativas

96%

avaliaram a organização do evento como “excelente”

93%

avaliaram o público como “excelente” ou “bom”

74%

classificou o número de pessoas como “excelente” ou “bom”

*Í
nd

ic
es

 re
fe

re
nt

es
 à

 ú
lti

m
a 

ed
iç

ão
 d

a 
Fe

ira
 S

ec
ov

i R
io

, e
m

 s
et

em
br

o 
de

 2
01

6

95%

do público presente já conhecia o Encontro de Síndicos

86%

classificam o Encontro de Síndicos como “excelente” e “bom”

4.8*
foi média das notas dadas pelo público para organização do evento 
(*Nota máxima: 5)

4.9*
foi a média das notas dadas pelo público para os palestrantes
(*Nota máxima: 5)
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SOLUÇÕES INTELIGENTES

POR QUE CONQUISTAMOS RESULTADOS DIFERENTES

APLIQUE SEUS RECURSOS COM O MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO
A Feira de Condomínios & Encontro de Síndicos – Soluções Inteligentes é o ambiente ideal para sua empresa encontrar clientes com alto 
poder de decisão. A adesão do público nos anos anteriores confirma: investir em um espaço comercial no evento é garantia de bons 
negócios.
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Público*: 1200 pessoas

Espaço*: 23 estandes padrão

10 estandes balcão

3 grandes patrocinadores

1 estande institucional

1 sala de imprensa

1 sala de consultoria jurídica*Í
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SOLUÇÕES INTELIGENTES

CONCEITO

SOLUÇÕES INTELIGENTES
Quantos tipos de inteligência existem? Vários, de acordo com especialistas na área. Mas para os condomínios, duas delas são 
fundamentais: a interpessoal, que está diretamente relacionada ao convívio e à habilidade de comunicação, e a tecnológica, que garante 
mais segurança, mais conforto e menos desperdício. Dentro deste conceito, o Secovi Rio e a ABADI, promoverão a Feira de Condomínios 
& Encontro de Síndicos – Soluções Inteligentes, que é a união dos maiores eventos do setor no estado do Rio.

Além de garantir a segurança de moradores e funcionários, um condomínio inteligente deve oferecer mais facilidade e praticidade para a 
rotina de todos. Precisa também focar na redução de custos, na melhoria da comunicação e na atualização tecnológica. 
Portanto, a Feira de Condomínios & Encontro de Síndicos – Soluções Inteligentes busca incentivar a participação de expositores nos 
ramos de: identificação biométrica, interfone com atendimento remoto, portaria eletrônica, monitoramento de segurança, automação e 
redução no custo da energia, botão de pânico, agendamento eletrônico das áreas comuns, entre outros.
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PROGRAMAÇÃO

ENTRADA GRATUITA
Com entrada franca, o evento terá estandes com produtos e serviços que ajudarão os condomínios a se tornarem mais modernos e 
eficientes, palestras e workshops vão auxiliar gestores e moradores a desenvolver habilidades comportamentais que podem fazer toda a 
diferença. 

PALESTRA “EMPREENDENDO FELICIDADE” COM PEDRO SALOMÃO, DA RÁDIO IBIZA

ENCONTRO DE SÍNDICOS (PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR)
• E-Social – Representante da Caixa Econômica 
• Workshop Trabalhista com Sidney Barbalho Jr (Caixa Econômica), Marcelo Borges (ABADI) e Carlos Samuel (ABADI) 
• Reciclagem/Sustentabilidade (Palestrante a definir)
• Panorama dos efeitos da ação de execução de cotas condominiais no novo CPC com o advogado Carlos Gabriel Feijó
• Workshop Cível com os advogados André Junqueira, Carlos Gabriel Feijó, Marcelo Borges e Carlos Samuel

COQUETEL DE ENCERRAMENTO
Tão bom quanto participar de um evento deste porte é celebrar o sucesso dele. O encerramento da Feira de Condomínios & Encontro de 
Síndicos – Soluções Inteligentes contará com um coquetel, para o qual estarão convidados todos os visitantes que passarem pelo local. 
Mas para isso eles deverão preencher um cartão que servirá como passaporte para esta grande festa – ele deverá conter o carimbo de 
todos os expositores, o que garantirá circulação ampla nos dois dias da Feira, ou seja, todos os espaços serão visitados, aumentando suas 
chances de fechar bons negócios.
Você também pode patrocinar este evento, o que dará a possibilidade de imprimir sua logomarca no passaporte e nos demais materiais de 
divulgação, sejam eles impressos ou eletrônicos, além de apresentar seu produto/serviço na abertura do coquetel. 

Venha celebrar com a gente! 
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SOLUÇÕES INTELIGENTES

PLANTA
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SOLUÇÕES INTELIGENTES

FORMATOS DE PATROCÍNIO
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FORMATOS DE PATROCÍNIO

SOLUÇÕES INTELIGENTES

Logomarca estampada em todo material de divulgação do evento, com assinatura de patrocinador:
e-mail marketing; banner no site do Secovi Rio (visitação média de 15.000/mês) e hotsite do evento,

com link para o site da empresa patrocinadora; materiais impressos entregues aos
participantes; crachás de acesso; kit do visitante; sinalização geral do evento, inclusive pórtico de

entrada e backdrop das palestras;

Lounge exclusivo – Espaço do patrocinador com 30m² para atender clientes e parceiros;

Estande na Feira;

Propaganda de merchandising de 15 segundos em formato slideshow, apresentada rotativamente 
durante todo o período da feira, em TVs de LED, espalhadas na área interna da feira;

Recebimento de mailing dos visitantes;

Menção da empresa em releases, notas e matérias geradas pela assessoria de imprensa;

Direito a exclusividade do segmento de atuação da empresa patrocinadora;

Distribuição de encarte em material específico do evento, de folders e brindes da empresa na sacola
que é distribuída na entrada da feira para todos os visitantes;

Anúncio na Revista Secovi Rio 115 (arte fornecida pela empresa patrocinadora - até 10/3);

Anúncio no Catálogo Oficial da Feira Secovi Rio;

Banner no hot site do evento;

Convites para o coquetel de encerramento;

Palestra incluída na programação do auditório, nos dois dias de evento;

Adesivação no totem de recarga de celular (arte fornecida pela empresa patrocinadora);

Apresentação institucional da empresa, na abertura do auditórios nos dois dias de evento.

Obs.: Valor da cota pode ser dividido no cartão de crédito em até 10x ou no boleto
 com última parcela vencendo em maio de 2019

BENEFÍCIOS MASTER DIAMANTE OURO PRATA
�

(30% menor que o 

patrocinador Prata)

4 m²

10 inserções/dia

1/3 vertical

1/3 vertical

2

não

Valor: R$ 25.000

�

�

9 m²

50 inserções/dia

�

�

�

�

Página dupla

4ª capa

�

10

20 minutos

�

�

Valor: R$ 95.000

�
(30% menor que o 

patrocinador Master)

9 m²

30 inserções/dia

�

�

�

Página inteira

Página inteira

�

6

10 minutos

Valor: R$ 50.000

�
(30% menor que o 

patrocinador Diamante)

6 m²

20 inserções/dia

Meia página

Meia página

�

4

não

Valor: R$ 40.000
30% de desconto*

para pagamento 
a vista 

30% de desconto*
para pagamento 

a vista 

30% de desconto*
para pagamento 

a vista 

30% de desconto*
para pagamento 

a vista 

*Desconto não cumulativo para empresas na categoria de Sócio Solidário Secovi Rio
Obs.: Valor da cota pode ser dividido no cartão de crédito em até 10x ou no boleto com última parcela vencendo em maio de 2019

13



ESTANDE PADRÃO - 6m²

SOLUÇÕES INTELIGENTES

ESTANDE PADRÃO - 9m²

FORMATOS DE EXPOSIÇÃO
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SOLUÇÕES INTELIGENTES

ESTANDE PADRÃO - 4m²

FORMATOS DE EXPOSIÇÃO

ESTANDE BALCÃO - 1m²
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ESTANDE BALCÃO - 1m²ESTANDE BALCÃO - 4m²ESTANDE BALCÃO - 6m²ESTANDE BALCÃO - 9m²

SOLUÇÕES INTELIGENTES

FORMATOS DE EXPOSIÇÃO

Menção do nome da empresa 
como expositora em: hotsite 

específico do evento e na 
planta de visualização dos 

expositores; materiais gerais 
impressos entregues aos 
participantes do evento - 

quando houver menção aos 
expositores; quando o assunto 

expositores for abordado em 
anúncios para jornais e 

revistas; menção em releases, 
notas e matérias geradas pela 

assessoria de imprensa, 
quando o assunto for 

expositores.
Disponibilização de estande 

padrão com mobiliário e 
montagem básica.

Participação no conteúdo 
editorial do catálogo oficial do 

evento (para participação no 
conteúdo comercial, confira 

modelo na página 18) 

ESTANDE

• 9m²(3,00 x 3,00) de piso forrado 
com carpete grafite diretamente 
sobre o piso local;

• 2 painéis laterais e de fundo em 
MDF branco e amadeirado, sendo 
2 de 2,44 x 2,20 e 2 de 0,50/0,30 x 
2,20(amadeirado);

• até 01(uma) aplicações de 
logomarca em adesivo vinilíco;

• 1 balcão armário com 1,00 x 0,40 
x 1,00;

• 2 banquetas;

• 1 mesa bistrô;

• 2 arandelas articuláveis para 
iluminar a logomarca;

• 2 tomadas 220v;

• 2 lixeiras.

Nota: Para solicitações extras, além 
das listadas acima, favor contatar 
diretamente a montadora oficial 
para verificação de custos 
adicionais.

• 6m² (2,00 x 3,00) de piso forrado 
com carpete grafite diretamente 
sobre o piso local;

• 2 painéis laterais em MDF branco 
e amadeirado, sendo 2 de 1,44 x 
2,20 e 2 de 0,50/0,30 x 2,20 
(amadeirado);

• 1 painéis painel de fundo em 
MDF branco de 2,88 x 2,20;

• até 02 (duas) aplicações de 
logomarca em adesivo vinilíco;

• 1 balcão armário com 1,00 x 0,40 
x 1,00;

• 2 banquetas;

• 1 mesa bistrô;

• 2 arandelas articuláveis para 
iluminar a logomarca;

• 2 tomadas 220v;

• 2 lixeiras.

Nota: Para solicitações extras, além 
das listadas acima, favor contatar 
diretamente a montadora oficial 
para verificação de custos 
adicionais.

• 4m² (2,00 x 2,00) de piso forrado 
com carpete grafite diretamente 
sobre o piso local;

• 2 painéis laterais em MDF 
amadeirado de 1,50 x 2,50;

• 1 testeira com 2,00 x 0,50 para 
identificação;

• até 01 (uma) aplicações de 
logomarca em adesivo vinilíco;

• 1 balcão armário com 1,00 x 0,40 
x 1,00;

• 1 banqueta;

• 1 arandela articulável para 
iluminar a logomarca;

• 1 tomada 220v;

• 1 lixeira.

Nota: Para solicitações extras, além 
das listadas acima, favor contatar 
diretamente a montadora oficial 
para verificação de custos 
adicionais.

• 1m² (1,00 x 1,00) de piso forrado 
com carpete grafite diretamente 
sobre o piso local;

• 1 painel de fundo de 0,94 x 2,20 
e 1 lateral de 0,15/0,30 x 2,20 
(amadeirado);

• até 01 (uma) aplicações de 
logomarca em adesivo vinilíco;

• 1 balcão armário com 1,00 x 
0,40 x 0,40;

• 1 arandela articulável para 
iluminar a logomarca;

• 1 tomada 220v;

• 1 lixeira.

Nota: Para solicitações extras, 
além das listadas acima, favor 
contatar diretamente a montadora 
oficial para verificação de custos 
adicionais.

Valor: R$ 18.000 Valor: R$ 12.000 Valor: R$ 10.000 Valor: R$ 2.500

*Desconto não cumulativo para empresas na categoria de Sócio Solidário Secovi Rio

30% de desconto* para pagamento a vista 30% de desconto* para pagamento a vista 30% de desconto* para pagamento a vista 

Obs.: Valor da cota pode ser dividido no cartão de crédito em até 10x ou no boleto com última parcela vencendo em maio de 2019
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Obs.: Valor da cota pode ser dividido no cartão de crédito em até 10x ou no boleto com última parcela vencendo em maio de 2019

TELÃO DE MERCHANDISING
Exposição de marca e informe institucional em tela, em local de grande visibilidade na feira: em formato slideshow, apresentado 
rotativamente durante todo o período da feira, em seis monitores de LED de 50 polegadas, sendo cinco na área interna e outro na entrada.
Participação no conteúdo editorial do catálogo oficial da feira, em divisão específica aos anunciantes de merchandising.
Obs.: A quantidade de empresas anunciantes é limitada.

PATROCÍNIO DE WORKSHOP
Uma forma de estar mais próximo do visitante e poder fazer uma apresentação mais direcionada em forma de merchandising é utilizar 
uma das salas de workshop. Cada sala poderá ser utilizada pelo expositor para apresentação de um tema de sua escolha (sujeito à 
aprovação da organização), que deverá ser apresentado em formato de workshop, sem venda direta de produto ou serviço. O conceito 
é de apresentação de 30 minutos de um tema de interesse voltado para os visitantes e com os objetivos do evento. O workshop parte da 
programação do evento e da divulgação feita pelo site e em qualquer outro material de divulgação. A sala estará equipada com projetor 
multimídia e microfone.

Valor: R$ 9.500

SOLUÇÕES INTELIGENTES

FORMATOS DE PUBLICIDADE

PATROCÍNIO DO COQUETEL DE ENCERRAMENTO
• Logomarca estampada em todo material de divulgação do Coquetel, com assinatura de patrocinador: e-mail marketing de divulgação; na 
área de notícias do portal Secovi Rio (visitação média de 15.000/mês) com link para o site da empresa patrocinadora; fundo de palco do 
Coquetel; nos passaportes que serão distribuídos para todos os participantes da Feira;
• Menção da marca pelo mestre de cerimônias;
• Menção da empresa em release de divulgação.
Obs.: Valor da cota pode ser dividido com última parcela vencendo em maio 2019.

Valor: R$ 40.000

PATROCÍNIO DE COFFEE BREAK
Exposição de banner e distribuição de papelaria na área de co�ee break das palestras onde os síndicos vão se reunir 
para tomar um café e bater um bom papo sobre o conteúdo apresentado. 

Valor: R$ 8.000

Valor: R$ 6.000
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Inserção de logomarca junto ao conteúdo editorial
• Anúncio de meia página 
• Anúncio de página inteira
• Anúncio de página dupla
• Anúncio na 2ª capa
• Anúncio na 3ª capa
• Anúncio na 4ª capa

Valor*:
R$ 1200
R$ 2.500
R$ 5.000
R$ 7.500
R$ 5.500
R$ 5.500

ANÚNCIO NO CATÁLOGO OFICIAL DO EVENTO
O Catálogo Oficial da Feira Secovi Rio é distribuído gratuitamente a todos os visitantes, encartado no kit do visitante. É uma forma de divulgar os produtos e serviços dos 
expositores. Reúne informações sobre a programação do evento, além de contatos de todas as empresas expositoras. Todos os expositores receberão gratuitamente um espaço 
editorial no material, que conterá as seguintes informações: nome da empresa, nº do estande, contatos comerciais, síntese do que será disponibilizado em seu estande e resumo 
dos principais produtos e serviços. O número de caracteres do texto será informado pela organização pelo do manual do expositor.
Obs.: Formato disponível apenas para expositores e anunciantes de merchandising

*Empresas na categoria de Associado ou Sócio Solidário do Secovi Rio possuem 25% desconto

*Formatos não disponíveis para administradoras.

SOLUÇÕES INTELIGENTES

FORMATOS DE PUBLICIDADE

ESPAÇO ABERTO*
Auditório com 25 lugares para palestras e exposições de produtos e serviços com horário marcado. O valor contempla uma hora 
na grade de programação da sala e você escolhe o melhor dia e horário, conforme disponibilidade. Uma ótima oportunidade de falar 
diretamente com seu público-alvo. A sala estará equipada com projetor multimídia e microfone.

Valor: R$ 9.500

NETWORKING*
Oportunidade de abordar, conversar e apresentar sua empresa para os visitantes de uma maneira direta e econômica.

Valor: R$ 1.800

ENCARTE DE PAPELARIA*
Encarte de um material de papelaria institucional ou de venda de produto/serviço na sacola da feira que é distribuída para todos os 
visitantes.
Obs.: Custo de impressão por conta do contratante.

Valor: R$ 6.000
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SOLUÇÕES INTELIGENTES



Patricia Salles
patricia@secovirio.com.br

(21) 2272-8009
(21) 99507-4574

CONTATO COMERCIAL


