
Chegou a hora de debater
as questões que afetam
o seu negócio!
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AGO
2015



Em função do enorme sucesso alcançado pelo 
Fórum 2014, a EDITORA UNIVERSUS, produtora da 
Revista AutoMOTIVO, tem o prazer de apresentar a 

20 edição do Fórum do Mercado de Som e Acessórios. Trata-se de programa 
de 1 dia com palestras e debates entre profissionais do setor. O Fórum terá 
a participação de até 300 profissionais do mercado, que poderão interagir 
e dar opiniões. Fabricantes, distribuidores, importadores, representantes, 
lojistas e concessionárias de todo o Brasil discutirão temas centrados na 
análise da situação a curto e médio prazos do mercado de som e acessórios.
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20 FÓRUM DO MERCADO DE SOM E ACESSÓRIOS

OBJETIVO

EVENTO INDISPENSÁVEL Fabricantes / Importadores / Representantes / Distribuidores /  Concessionárias e Lojistas

> NETWORKING
> DECISÕES
> WORKSHOP
> INFORMAÇÃO

> Relacionamento profissional e comercial;
> Idealizar bons negócios; 

> Obter informações;
> Outras vantagens presentes no mercado.



LOCAL E PARTICIPANTES PLANTA
O evento será realizado no NOVOTEL CENTER NORTE/SP, com uma das melhores 
estruturas para convenções de São Paulo, além de estar localizado próximo ao 
aeroporto e ter fácil acesso aos principais pontos da cidade.

Reunidos com autoridades 
e consultores para um dia
inteiro dedicado a palestras
e debates sobre os assuntos
que o mercado precisa discutir.

Poderão participar do FÓRUM todo e qualquer profissional do setor
Automotivo, com ênfase no mercado de Som e Acessórios.

> Fabricantes 
> Importadores
> Representantes
> Distribuidores
> Concessionárias
> Lojistas



PROGRAMAÇÃO PALESTRAS/DEBATES
07:30 –  CREDENCIAMENTO
08:45 –  BOAS VINDAS E ABERTURA
09:15 –  PALESTRA
10:15 –  COFFEE BREAK
10:45 –  DEBATE
11:00 –  PERGUNTAS
12:30 – ALMOÇO DE RELACIONAMENTO E NETWORKING
14:00 – PALESTRA
15:00 – DEBATE
15:10 – PERGUNTAS AOS FABRICANTES
16:10 – COFFEE BREAK 
16:45 – PALESTRA 
18:00 – ENCERRAMENTO

*A programação pode ser alterada sem aviso prévio 
devido às questões sugeridas por participantes.

Amadeu C. NetoProf. Marins

Matheus Viana Hermenegildo NetoRonaldo Lemos

Hernane Alves Luis Carlos



APOIO E EXPOSIÇÃO

COMUNICAÇÃO VISUAL

MONTAGEM E DESMONTAGEM

Serão somente 20 expositores.
Valor do pacote: R$ 4.290,00 pagos em até 2x para anunciantes da Revista AM
Não anunciantes – Valor do pacote: R$ 4.950,00 pagos em até 2x

A participação de sua empresa inclui:
> 2 pessoas da sua empresa
> Logomarcas nos anúncios da AutoMOTIVO – JULHO E AGOSTO
> Matéria com destaque da empresa na edição de SETEMBRO
> Table Top para exposição de produtos, distribuição de brindes e catálogos.
> Toalhas customizadas com o logo da sua empresa e back drop.
> Logomarca no site do Fórum
> Logomarca em toda comunicação do evento

O logo em alta resolução deverá ser enviado pelo expositor no
formato final JPG ou TIFF para o e-mail forum@revistaautomotivo.com.br
Os arquivos devem ser obrigatoriamente enviados até o prazo máximo de 15.07.2015.
Não será permitida a utilização de banners nas salas de exposição.

Montagem com data e horário a definir;
Os expositores deverão desmontar todos os materiais no dia do evento, horário a definir;



PATROCÍNIO
Por que Patrocinar?
Sua empresa no 20 FÓRUM dedicado ao setor
de Som e Acessórios Automotivos, com a presença
de aproximadamente 300 empresários do setor.
Público com alto poder de decisão das principais
empresas do setor de Som e Acessórios.

Cordões*
R$ 4.000,00

Traslado
R$ 3.500,00

Capa de Cadeira*
R$ 6.000,00

Página Apostila
R$ 2.500,00

Triângulo de mesas*
R$ 3.500,00

Estacionamento
R$ 6.000,00

Para mais informações, entre em
contato com a nossa equipe.

(válido no stand da empresa)

*Válido para os fornecedores da indústria tais como: Transportadoras, Softwares e etc.



AGÊNCIA DE VIAGEM / EMPRESA AÉREA
Informamos que a agência oficial do evento é a SEIVA TURISMO, que oferece
descontos em hospedagem no hotel NOVOTEL CENTER NORTE/SP (local do evento)
e em passagens pela companhia aérea a definir.



HOTSITE
Acesse nosso hotsite e obtenha
as informações gerais, valores,
condições de pagamento e formas
para efetuar sua inscrição.

WWW.REVISTAAUTOMOTIVO.COM.BR/FORUM



Realização | Apoio: 2015

www.revistaautomotivo.com.br/forum

Local: Agência Oficial:


