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A NATURALTECH é a maior feira em toda a
América Latina e o principal evento gerador de
negócios, tendências mundiais e fomentadora
de novos hábitos de compra e consumo,
reunindo lojistas, proﬁssionais do setor, da
saúde, e consumidores ﬁnais em um só lugar.
Em sua 17ª edição, a feira oferece um ambiente
ideal para fortalecimento e expansão de
empresas nos mais diferentes estágios.
A conexão física entre marcas expositoras e
pessoas é o grande ativo proporcionado pelo
evento.

2022 EM números
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programação

100%

da presença
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países

Para o expositor, a feira é a grande oportunidade de ampliar a rede de distribuição, ﬁdelizar clientes,
fortalecer seus negócios e a imagem institucional: mais sustentável e comprometida com gerações futuras.

CLIQUE NA IMAGEM
E ASSISTA AO VÍDEO

A NATURALTECH
CONSOLIDA O SUCESSO
DA FEIRA PARA O
MERCADO E PARA A
GERAÇÃO DE NEGÓCIOS

26,5%

33%

17,5%

+35.600
visitantes

17,5%

Aumento de compradores qualiﬁcados

as feiras
68% visitaram
pela primeira vez

75%

participam do
processo de compra

58%

possuem cargos
de gestão

33%

Aumento de nutricionistas

26,5%

Aumento de proﬁssionais da saúde

+35.600
visitantes de 24 países
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o evento mostra a
sua potência,
atraindo países
e ampliando a
abrangência
internacional!
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O BRASIL TODO
VISITA A FEIRA
OBJETIVOS AO VISITAR
AS FEIRAS – TOP 3

27

ESTADOS
MARCARAM
PRESENÇA

CONHECER NOVAS
TECNOLOGIAS
FAZER NEGÓCIOS
CONHECER NOVOS
FORNECEDORES

QUEM EXPÕE
Alimentos Funcionais e Probióticos;
Alimentos Integrais;
Alimentos Vegetarianos;
Cosméticos Naturais;
Equipamentos;
Filtros;
Fitoterápicos;
Flores;
Linhas Diet e Light;
Linha Pet;
Mel e Derivados;
Nutracêuticos;
Nutrição Esportiva e Estética;
Óleos Essenciais e Velas;
Produtos Veganos;
Sem Glúten;
Sorvetes;
Superfoods;
Suplementos e Shakes;
Temperos;
Tratamentos Complementares;
Utensílios de Cozinha;
Zero Lactose.

VOCÊ FAZ PARTE
DESTE UNIVERSO
EM TRANSFORMAÇÃO

QUALIDADE GARANTIDA
PELA CURADORIA
Uma equipe de nutricionistas avalia a ﬁcha
técnica dos produtos expostos. Esta é uma
garantia para você estar entre empresas em
sintonia com o universo natural.

QUEM VISITA
COMPRADORES
Lojas de produtos naturais, supermercados,
distribuidores, atacadistas, farmácias,
perfumarias, academias, clubes, clínicas de
estética, hospitais, hotéis, spas, padarias e
restaurantes.

CHEFS DE COZINHA E GASTRÓLOGOS
FORNECEDORES DE PRODUTOS
E SERVIÇOS DO SETOR
ENTIDADES/ASSOCIAÇÕES E IMPRENSA
UNIVERSIDADES/ESCOLAS TÉCNICAS
E ÓRGÃOS DO GOVERNO
CONSUMIDOR FINAL

MAIS DE 35 MIL VISITANTES*
aguardam a principal feira do setor
natural para se inspirar e renovar o
mix de produtos e serviços que
atendem à demanda crescente de
um público altamente exigente.

*Dados da edição 2022

PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Nutricionistas, nutrólogos, terapeutas.

VENHA FAZER
A DIFERENÇA
PARA MILHARES
DE PESSOAS!

NEGÓCIOS &
NETWORKING
HORÁRIO EXCLUSIVO PARA NEGÓCIOS
E RELACIONAMENTO

Rodada
Negócios
de

ECOSSISTEMA NATURALTECH

VENHA FAZER
A DIFERENÇA
PARA MILHARES
DE PESSOAS!

DAS 10 ÀS 13H, NOS DOIS
PRIMEIROS DIAS DA FEIRA,
EXCLUSIVO PARA LOJISTAS
E PROFISSIONAIS DO SETOR
PÚBLICO EM GERAL SOMENTE A
PARTIR DAS 13H
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Você cara a cara com a oportunidade certa. As Rodadas são
encontros pré-agendados entre empresas expositoras e
potenciais compradores, de dentro e fora do País. É mais uma
oportunidade para fechar grandes negócios e criar
relacionamentos qualiﬁcados e a longo prazo.

ECOSSISTEMA NATURALTECH

VENHA FAZER
A DIFERENÇA
PARA MILHARES
DE PESSOAS!

ATRAÇÕES &
CONTÉUDO
COM FOCO EM INSPIRAR,
DISCUTIR OS RUMOS,
PRÁTICAS E AS
POSSIBILIDADES
DE NEGÓCIOS, CONTAMOS
COM UMA EXTENSA
TRILHA DE CONTEÚDO
INSPIRADOR PARA TODOS
OS PÚBLICOS VISITANTES.

ALGUNS PALESTRANTES
DE 2022

Bela Gil

Rodrigo Hilbert

Bernardinho

Laila Zaid

Valéria Paschoal

Alessandra Luglio

Conceição Trucom

Dr Eric Slywitch

MARKETING &
COMUNICAÇÃO
DE RESULTADOS
ESTRATÉGIAS E AÇÕES
EFETIVAS QUE AMPLIAM
A VISIBILIDADE DOS
EVENTOS E DAS MARCAS.

SITE

SAV

Serviço de Atendimento
ao Visitante

757.842

95 mil

pageviews

SAV + Interações

E-MAIL
MARKETING

82

campanhas para
visitantes enviadas
para

+ 80 mil

contatos do banco de
dados das feiras

MÍDIA
ESPONTÂNEA

1974
matérias

24.387.020
pessoas impactadas

*Dados da edição 2022

ECOSSISTEMA NATURALTECH

VENHA FAZER
A DIFERENÇA
PARA MILHARES
DE PESSOAS!

INSTAGRAM
FEED

MARKETING &
COMUNICAÇÃO
DE RESULTADOS
ESTRATÉGIAS E AÇÕES
EFETIVAS QUE AMPLIAM
A VISIBILIDADE DOS
EVENTOS E DAS MARCAS.

1.723.299

total de alcance
dos stories

alcance total

6.185.075

1.594.336

impressões totais

impressões totais
dos stories

161.380

visualizações
do perﬁl

94,36%

retenção dos stories

LINKEDIN

FANPAGE

1.730.796

14.932

2.502.905

36.657

alcance da página

alcance

impressões totais

impressões

29.861

engajamento da
página

YOUTUBE

PODCAST
E CANAL

27 episódios
gravados na feira
CLIQUE AQUI e acesse

48.100

visualizações do
canal

?

INTERAÇÕES/
PERGUNTAS

95mil

*Dados da edição 2022

ECOSSISTEMA NATURALTECH

VENHA FAZER
A DIFERENÇA
INSTAGRAM
PARA MILHARES
STORIES
DE PESSOAS!
1.554.475

ATITUDES CONSCIENTES
PARA FEIRAS MAIS
SUSTENTÁVEIS 2022
Coleta Seletiva |Gestão de Resíduos

100

toneladas de
resíduos
coletados

74%

de material
reciclável coletado,
triado e encaminhado
corretamente

26,2%

de material
orgânico
seguiu para
compostagem

Por meio da parceria com a LC Almeida Ambiental, todo
resíduogerado nas fases de montagem, durante o evento e na
desmontagem é acompanhado e monitorado por proﬁssionais
especializados que tratam da logística do descarte. A partir da
triagem, é estabelecida a destinação dos resíduos. Todo o material
reciclável é doado a cooperativas de reciclagem.

Selo
Viva
Verde:
Engajamos os expositores a gerarem o
mínimo de resíduos sólidos e a adotarem
mecanismos para facilitar sua coleta e
reciclagem.

‘’A feira superou as expectativas e foi um
sucesso total, tanto que já reservamos
nosso espaço para a próxima edição.
Buscamos negócios B2B e recebemos
justamente o nosso público-alvo. Todos os
dias batemos a nossa meta, já vendemos
mais de R$ 100 mil e ﬁzemos acordo com
mais de 750 pontos de vendas durante o
evento.’’

Hélcio de Oliveira, CEO

Leandro Garcia, CEO

‘’Eu já tinha participado como visitante
duas vezes, mas esta foi a primeira vez
como expositor. Decidimos participar este
ano para nos aproximarmos do consumidor
e do lojista e divulgar nosso produto. Me
surpreendi com o volume de negócios.
Queremos ampliar para 50 pontos de venda
em todo o Brasil. Fizemos esses contatos e
também conseguimos parceiros de logística
para o interior do Nordeste, Goiás e Mato
Grosso. Já conﬁrmamos nossa presença na
próxima edição com um estande maior.’’
Fabrício Souza, sócio

DATE CROWN
‘’É a nossa primeira vez no evento e as
expectativas foram superadas. O público
estava muito engajado e as empresas
proporcionaram parcerias de negócios
maravilhosas. No atacado, vendemos por
volta de 100 mil dólares. Com certeza
voltaremos para a próxima edição.’’

‘’Fomos a primeira indústria de
terceirização a expor na feira e abrimos
caminho para outras indústrias. Em apenas
um dia batemos todas as expectativas de
visitação. O nosso estande foi o mais
hightech, onde as pessoas podem ter a
experiência de conhecer a fábrica por meio
da realidade virtual. Lançamos na feira o
primeiro colágeno líquido do mundo e está
sendo um sucesso. Sem dúvida, voltaremos
em 2023.’’

‘’Foi surpreendente. Os lançamentos
representam 30% de nosso crescimento
anual e ﬁcamos dois anos sem poder
colocar nada de novo no mercado devido à
pandemia. Viemos para a feira com nove
produtos inéditos e os visitantes receberam
muito bem. Conseguimos fazer muitas
vendas tanto para o consumidor ﬁnal como
de contratos com empresas que já eram
clientes, e com novas também.’’

Julia de Biase, representante oﬁcial

André albuquerque, CEO

Rafael Wirz, líder de Marketing

*Depoimentos da edição 2022

DEPOIMENTOS EXPOSITORES

‘’A feira está excelente, e superou as
expectativas. Já estamos presentes há 14
edições, e a cada ano, reparamos no
crescimento, tanto de público quanto na
qualiﬁcação dos visitantes. É a grande
oportunidade de encontrar clientes novos e
antigos, e estamos obtendo bons
resultados. Quem é visto, é lembrado, e
estaremos aqui na próxima edição, sem
dúvida. ‘’

VOCÊ TEM DIVERSAS
FORMAS PARA
PARTICIPAR

BOOK DE
PRODUTOS

MONTAGEM ECOPLUS

A partir de 12m2 (4 x 3m) a 18m(6 x 3m)
Box, Esquina, Ponta de Ilha ou Ilha

SERVIÇOS (em contrato):
• Segurança sistema coletivo (período noturno);
• Energia elétrica mínima obrigatória;
• Taxas Municipais da Prefeitura de São Paulo;
• Extintor (compatível com o estande);
ESTRUTURA:
• Construída em madeira (pinus natural + OSB),
com elevação externa de 3,20m;
• Revestimento do chão em chapa de compensado de madeira
natural (pinus) instalada sobre o piso do pavilhão;
• Testeira em madeira em toda fachada x 0,70m de altura, com
aplicação do logo da empresa no formato 1,00 x 0,50m (LxA),
sendo 1 logo para opção box, 2 logos para opção esquina, 3 logos
para opção ponta de ilha e 4 logos para opção ilha (arte fornecida
pelo cliente até a data limite de 07/04/2023);
• Depósito 1,00 x 1,00m (LxA), com porta;
• Iluminação através de reﬂetores de LED (luz fria), compatível com
a metragem do espaço;
• 2 tomadas tripino 220V.

MOBILIÁRIO:
• 1 mesa bistrô com tampo de
madeira redondo;
• 3 banquetas de madeira ﬁxas;
• 1 lixeira.

EXPOSITORES (PINUS NATURAL):
• 1 Vitrine medindo 1,20m x 2,50m (LxA) - suporte externo, medindo
0,70 x 0,50 x 2,00m (LxPxA) - área interna e 3 lances de prateleiras
medindo 0,70 x 0,50m (LxPxA) - (somente para estande de esquina
ou box a partir de 4m de frente);
• 6 prateleiras medindo 1,00 x 0,30m (LxP);
• 1 balcão medindo 1,00 x 0,50 x 1,00m (LxPxA), com 1 lance de
prateleira, portas e fechadura.
PAISAGISMO:
• 3 ﬂoreiras em madeira (pinus natural) na medindo
0,30 x 0,15 x 0,15m (LxPxA);
• 1 vaso de com planta natural.

Obs.: Solicitações complementares devem ser solicitadas impreterivelmente até a data limite de 07/04/2023, através
de formulário especíﬁco - no portal/ Manual do Expositor, gerando custos extras à empresa expositora.

MONTAGEM ECOPLUS

A partir de 20m2 (5 x 4m) a 50m (10 x 5m)
Box, Esquina, Ponta de Ilha ou Ilha

SERVIÇOS (em contrato):
• Segurança sistema coletivo (período noturno);
• Energia elétrica mínima obrigatória;
• Taxas Municipais da Prefeitura de São Paulo;
• Extintor (compatível com o estande);
ESTRUTURA:
• Construída em madeira (pinus natural + OSB),
com elevação externa de 3,20m;
• Revestimento do chão em chapa de compensado de madeira
natural (pinus) instalada sobre o piso do pavilhão;
• Testeira em madeira em toda fachada x 0,70m de altura, com
aplicação do logo da empresa no formato 1,00 x 0,50m (LxA),
sendo 1 logo para opção box, 2 logos para opção esquina, 3 logos
para opção ponta de ilha e 4 logos para opção ilha (arte fornecida
pelo cliente até a data limite de 07/04/2023);
• Depósito 1,00 x 1,00m (LxA), com porta;
• Iluminação através de reﬂetores de LED (luz fria), compatível com
a metragem do espaço;
• 3 tomadas tripino 220V.

MOBILIÁRIO:
• 2 mesa bistrô com tampo de
madeira redondo;
• 6 banquetas de madeira ﬁxas;
• 1 lixeira.

EXPOSITORES (PINUS NATURAL):
• 1 Vitrine medindo 1,20m x 2,50m (LxA) - suporte externo, medindo
0,70 x 0,50 x 2,00m (LxPxA) - área interna e 3 lances de prateleiras
medindo 0,70 x 0,50m (LxPxA) - (somente para estande de esquina
ou box a partir de 4m de frente);
• 9 prateleiras medindo 1,00 x 0,30m (LxP);
• 1 balcão medindo 1,00 x 0,50 x 1,00m (LxPxA), com 1 lance de
prateleira, portas e fechadura.
PAISAGISMO:
• 3 ﬂoreiras em madeira (pinus natural) na medindo
0,30 x 0,15 x 0,15m (LxPxA);
• 1 vaso de com planta natural.

Obs.: Solicitações complementares devem ser solicitadas impreterivelmente até a data limite de 07/04/2023, através
de formulário especíﬁco - no portal/ Manual do Expositor, gerando custos extras à empresa expositora.

MONTAGEM ECOPLUS

Imagem meramente ilustra va

MONTAGEM modular básica

A partir de 6m2 (3 x 2m) – Box, Esquina ou Ponta de Ilha

SERVIÇOS (em contrato):
• Segurança sistema coletivo (período noturno);
• Energia elétrica mínima obrigatória;
• Taxas Municipais da Prefeitura de São Paulo;
• Extintor (compatível com o estande);
ESTRUTURA:
• Montagem em perﬁs de alumínio e painéis formicalizados na cor
branca, com elevação interna de 2,52m e externa de 2,70m;
• Carpete forração graﬁte aplicado diretamente no piso do pavilhão;
• Testeira em painéis formicalizados e adesivados na cor Azul em toda
fachada x 0,50m de altura, com aplicação do logo da empresa, no
formato 1,00 x 0,50m (LxA), sendo 1 logo para opção box, 2 logos
para a opção esquina e 3 logos para opção ponta de ilha
(arte fornecida pelo cliente até a data limite de 07/04/2023);
• Depósito 1,00 x 1,00m (LxA), com porta;
• Iluminação através de spot light, sendo 01 a cada 3m²
• 2 tomadas tripino 220V.

MOBILIÁRIO (NA COR PRETA):
• 1 mesa bistrô com tampo de vidro e 2
banquetas ﬁxas (alta) para opção de 6m²;
• 1 mesa redonda com tampo de vidro fumê
e 3 cadeiras ﬁxas para opções a partir de 9m²;
• 1 banqueta ﬁxa (alta) para balcão
• 1 lixeira em PVC.
EXPOSITORES DE PRODUTOS:
• 3 prateleiras de vidro 1,00 x 0,30m (LxP);
• 1 balcão padrão medindo 1,00 x 0,50 x 1,00m
(LxPxA), com 1 lance de prateleira de madeira,
portas de correr e fechadura modelo jacaré.

Obs.: Solicitações complementares devem ser solicitadas impreterivelmente até a data limite de 07/04/2023, através
de formulário especíﬁco - no portal/ Manual do Expositor, gerando custos extras à empresa expositora.

MONTAGEM modular básica

Imagem meramente ilustra va

MONTAGEM modular osb

A partir de 6m2 (3 x 2m) – Box, Esquina ou Ponta de Ilha

SERVIÇOS (em contrato):
• Segurança sistema coletivo (período noturno);
• Energia elétrica mínima obrigatória;
• Taxas Municipais da Prefeitura de São Paulo;
• Extintor (compatível com o estande);
ESTRUTURA:
• Montagem em perﬁs de alumínio e painéis de OSB totalmente
recicláveis, com elevação interna de 2,52m e externa de 2,70m;
• Carpete forração graﬁte aplicado diretamente no piso do pavilhão;
• Testeira em painéis OSB em toda fachada x 0,50m de altura, com
aplicação do logo da empresa, no formato 1,00 x 0,50m (LxA),
sendo 1 logo para opção box, 2 logos para a opção esquina e 3
logos para opção ponta de ilha (arte fornecida pelo cliente até a
data limite de 07/04/2023);
• Depósito 1,00 x 1,00m (LxA), com porta;
• Iluminação através de spot light, sendo 01 a cada 3m²
• 2 tomadas tripino 220V.

MOBILIÁRIO (NA COR PRETA):
• 1 mesa bistrô com tampo de vidro e 2
banquetas ﬁxas (alta) para opção de 6m²;
• 1 mesa redonda com tampo de vidro fumê
e 3 cadeiras ﬁxas para opções a partir de 9m²;
• 1 banqueta ﬁxa (alta) para balcão
• 1 lixeira em PVC.
EXPOSITORES DE PRODUTOS:
• 3 prateleiras de vidro 1,00 x 0,30m (LxP);
• 1 balcão padrão medindo 1,00 x 0,50 x 1,00m
(LxPxA), com 1 lance de prateleira de madeira,
portas de correr e fechadura modelo jacaré.

Obs.: Solicitações complementares devem ser solicitadas impreterivelmente até a data limite de 07/04/2023, através
de formulário especíﬁco - no portal/ Manual do Expositor, gerando custos extras à empresa expositora.

MONTAGEM modular osb

Imagem meramente ilustra va

COLETIVO EMPREENDEDOR +

50m 2 (10x5m) – ILHA com 10 espaços 2mx2m = 4m

SERVIÇOS (em contrato):
• Segurança sistema coletivo (período noturno);
• Energia elétrica mínima obrigatória;
• Taxas Municipais da Prefeitura de São Paulo;
• Extintor (compatível com o estande);
ESTRUTURA:
• Parede de fundo construída em chapas de compensado de madeira
natural (pinus), (pé-direito 2,20m) e divisórias baixas nas medidas de
2,00x1,00m (LxA) em MDF na cor branca;
• Piso elevado a 0,10cm e revestido por chapas de compensado de
madeira natural (pinus) 15mm;
• Testeira medindo 0,70x0,45m (LxA), com aplicação do logotipo da
empresa (arte fornecida pelo cliente até a data limite de 07/04/2023);
• Iluminação do espaço em reﬂetores LED (luz fria);
• 2 tomadas tripino 220V por espaço.

MOBILIÁRIO:
• 1 banqueta ﬁxa com estofado na cor branca.
EXPOSITORES DE PRODUTOS:
• 1 bancada autoportante construída em madeira e pintada
na cor branca, medindo 1,50x0,32x1,80m (LxPxA), com 4
prateleiras medindo 1,50x0,32x0,05m (LxPxE) com iluminação
através de ﬁta de LED embutida, com vão-livre de 0,32m de
altura entre elas, sendo o último lance em sistema de bancada
e com portas;
• 1 balcão construído em compensado de madeira natural (pinus)
e detalhe na cor branca, na medida de 1,00x0,50x1,00m (LxPxA),
com 01 lance de prateleira, portas e fechadura.

Obs.: Projeto com estrutura totalmente limitada, não sendo permitida alterações.

COLETIVO EMPREENDEDOR +

Imagem meramente ilustra va

PATROCÍNIO
DIAMANTE
Área para ativação de marca de 48m² (sem montagem).
Inclui energia mínima + Taxa da prefeitura;
Aplicação de logo no material de divulgação do evento;
Banner full na home do site oﬁcial do evento;
03 inserções nas mídias sociais (Facebook, Instagram);
Aplicação de logo nos anúncios de revistas
especializadas;
8 Banners aéreos (2,00 x 3,00m): arte enviada pelo
patrocinador;
Inserção de anúncio digital randômico nos 07 totens
digitais localizados na rua D (arte fornecida pelo
patrocinador);
Inclusão da logo na planta de localização do evento na
entrada da feira;
Cordão do crachá do visitante. Público alvo: lojistas e
proﬁssionais do setor. (2 cores, produção Francal) –
10.000 cordões;
01 vitrine na entrada da feira para exposição de
produtos marca própria

PATROCÍNIO
ARENA
Vídeo institucional de até 1' exibido antes de cada
apresentação - (material enviado pelo patrocinador);
Logo em 3 Newsletters da Programação;
03 inserções na mídia digital:
- 1 stories 15 dias antes do evento;
- 1 post no feed fanpage até 10 dias antes do evento;
- 1 post no feed instagram até 10 dias antes do evento;
4 adesivos de piso 1,40x1,40m: arte enviada pelo
patrocinador;
Permitida entrega de kits da marca aos palestrantes;
Permitido a distribuição de material promocional em
todo conteúdo da sala;
Inclusão da logo na planta de localização do evento na
entrada da feira.
01 cota exclusiva.

MERCHANDISING

BANNER

HOME DO SITE
Arte inserida da home do site com link
para site da empresa

LOGO NA PLANTA

GUIA DO VISITANTE E SITE

Logo aplicado no local do exato estante
para áreas acima de 40m².

BANNER AÉREO

DUPLA FACE

Lona impressa frente e verso.

E-MAIL MARKETING

EXCLUSIVO

News com arte exclusiva fornecida pelo
cliente. Enviada para o mailing da feira.

ANÚNCIO NO
GUIA DO
VISITANTE
Anúncio no guia do visitante.

LOGO NA PLANTA
LATERAL

CREDENCIAMENTO

Logo aplicado no local exato do estante
para áreas acima de 40m².

MÍDIAS SOCIAIS
STORIES E FEED

Publicação no instagram feed e stories
oﬁcial da Feira. Veriﬁque as condições.

TOTEM DIGITAL

PATROCÍNIO NO
TRANSPORTE
OFICIAL
Logo aplicado ne comunicação visual do
Bus e totem de embarque e desembarque.

ATIVAÇÃO DA
MARCA
ESTACIONAMENTO

Imagem em modo randômico.

AÇÃO DE SAMPLING
Distribuição de folder ou brinde em local
pré-deﬁnido.

INFLÁVEL
Exposição de estrutura inﬂável dentro do
pavilhão.

PATROCÍNIO
CONTEÚDO
ARENA
Ativação de marca no espaço destinado
a palestras.

LOUNGE DE
DESCANSO
Ambientação de área aberta dentro do
pavilhão.

Ativação de marca em 1 testeira e
6 banners dupla-face.

ATIVAÇÃO
NA ÁREA
EXTERNA
Ativação com promotora e ou Veículo
(local pré-determinado).

CORDÃO DE
CRACHÁ
Cordão do crachá de visitante impresso
com a marca do cliente.

VITRINE PARA
EXPOSIÇÃO DE
PRODUTOS
Vitrines para exposição de produtos.

ADESIVO
DE CHÃO
Adesivo de chão.

seja bem-vindo e
bem-vinda a este
universo em
movimento!

Quer participar de
outras formas?
ÁREA DE EXPOSIÇÃO
Samara Fernandes
(11) 2226-3100 - Ramal: 3133
samara.fernandes@francal.com.br

MERCHANDISING / PATROCÍNIO
Vicente Fazolari
(11) 2226-3100 - Ramal: 3140 / (11) 98180-8372
vicente.fazolari@francal.com.br
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