
Proposta de exposição                                
na Feira Wine Weekend  

De 27 a 30 de junho de 2019   
Pavilhão Bienal Parque Ibirapuera | São Paulo  



A Bienal do Ibirapuera, localizada no maior parque urbano da América Latina em um prédio  
desenhado pelo maior arquiteto brasileiro, Oscar  Niemayer, recebe a décima edição do Wine 
Weekend São  Paulo Festival na zona mais sofisticada da cidade. 

O local  



 Evento do calendário oficial da cidade, em sua décima edição de sucesso 
 Este ano é dedicado à tradição, cultura, gastronomia e vinhos da Espanha 

 Maior evento da América Latina para o consumidor final, amantes do vinho 
 Em  2018  mais de 29 mil pessoas  estiveram  presentes 
 Público formado por diferentes  faixas  etárias  
 Classe social  A e B  de alto poder aquisitivo 
 Local de fácil acesso e com amplo estacionamento Zona Azul 
 Espaço gourmet com gastronomia espanhola 

 Oportunidade para conhecer e degustar mais de 2 mil rótulos entre espumantes, 
brancos, rosés, tintos e fortificados 

O Evento 



Como participar 
A Câmara Espanhola fechou uma parceria com a organização da feira Wine Weekend e 
dispõe de um estande de 40m² para expor os produtos das empresas associadas que 
tenham interesse em se promover e realizar negócios diretamente com o consumidor final. 
Se sua empresa é do setor de alimentos e bebidos, aproveite esta oportunidade para se 
promover por um custo benefício especial.  

O estande é composto por: 

 Paredes 

 Fechamento frontal em vidro 

 Carpete 

 Iluminação 

 Testeira 

 Mobiliário  

 Adesivagem com logomarca   

 Investimento no estande: 
R$750,00 o M² 

Interessados devem entrar em contato até 23 de maio de 2019 



Plano de divulgação  
 Anúncios nas revistas: Vinho Magazine, Brasil Turis e Revista Iguatemi 
 Anúncios nas rádios: Alpha FM, Eldorado e CBN 

 Mala direta para um banco de dados de 120 mil contatos 
 Email marketing 
 Divulgação nas redes sociais   
 
 IMPORTANTE:  
 As empresas expositoras deverão enviar para a assessoria do evento (A Fonte! 
 Comunica)o press-release sobre os produtos, lançamentos, diferenciais, visitas 
 importantes no estande e serviços que oferecerão na Wine Weekend 2019.  

 O texto deve ser de uma lauda e ser acompanhado de pelo menos uma foto            
 (jpg em alta resolução). 

Data limite de envio: 24 de maio de 2019 
Enviar para email:  paula@afontecomunica.com.br | 
eventos@afontecomunica.com.br 



Karina Ferreira  
Coord. de Eventos da Câmara Espanhola  

(11) 5508 - 5966  

Para mais informações, 
entre em contato com:  


