
MANUAL DE PUBLICIDADE  
E MERCHANDISING
Advertising and Merchandising Guidelines



Neste manual você encontra as melhores alternativas para expor a sua 
marca nos eventos realizados no Riocentro. Uma excelente oportunidade 
para divulgar produtos e lançamentos em peças de grande visibilidade 
que irão atingir um público selecionado.

In this handbook, you will find the best choices to exhibit your brand to events held at 
Riocentro. This is an excellent opportunity to advertise products and your last creations on 
highly visible materials to attract a targeted audience.

Benefits: 
• Strengthen your brand to your audience 
• Strategic investment 
• Assertive marketing communication

Main advantages of participating in events: 
• Impact since the visitor’s entry 
• Strategic spots and flexible marketing communication 
• Exceed the limits of your booth 
• Disclose your location at the event 
• Merchandising increases booth traffic by over 100%

Benefícios: 
• Fortalecimento da marca 
• Investimento estratégico 
• Divulgação assertiva

Principais vantagens  
ao participar dos eventos: 
• Impacto desde a entrada do visitante 
• Espaços estratégicos e flexibilidade de divulgação 
• Ultrapassar os limites de seu estande 
• Divulgar sua localização no evento 
• Merchandisings aumentam o tráfego no estande em mais de 100%
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END-TO-END COMMUNICATION 

DE PONTA A PONTA

COMUNICAÇÃO 
INTEGRADA

7

OUTDOORS 
Billboards 

Torres 
Towers 

Infláveis 
Inflatables 

Testeira portão A 
Gate A fascia panel 

Publicidade e sampling em cancelas de estacionamento 
Publicity and sampling at parking gates 

Pórtico entrada Pavilhão das Artes 
Arts Pavilion entrance portico 

Testeira ou pórtico de entrada demais pavilhões 
Overhead sign or advertising arch at the entrance of the other pavilions 

Testeira passarela 
Walkway fascia panel 

Banners aéreos na passarela 
Banner and suspended banner at walkway 

Módulos de parede 
Wall panels 

Painel frontlight lateral Centro de Convenções 
Front light panel at Convention Center side 

Vidraça Anfiteatro 
Amphitheater glass panel 

Galhardetes internos portão A e portão D  
Pennants at the gate A and gate D inside area and 

Testeira portão B 
Gate B fascia panel 

Lona entrada portão B 
Gate B entrance banner
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01

01 BILLBOARDS 
LOCATION: SALVADOR ALLENDE AVENUE

Essa mídia externa é uma poderosa ferramenta 
de divulgação em massa. A presença numa das 
principais avenidas da região (Avenida Salvador 
Allende), permite uma grande frequência de visu-
alização por parte do público passante diário e 
do público do evento. Podem ser trabalhadas uni-
tariamente ou numa sequência de comunicação 
do seu produto/marca.

Com sua grande proporção, o outdoor gera gran-
de impacto na comunicação durante o dia e à 
noite, pois tem iluminação frontal.

Quantidade: 8 unidades

Quantity: 8 units

This external media is a powerful mass marketing tool. Due to 
its presence in one of the main avenues of the region (Salvador 
Allende Avenue), it allows a great viewing frequency from the 
everyday passing public and from the event public as well. They 
may be worked separately, or in a communication sequence of 
your product/brand.

With its wide proportions, the billboard generates a huge im-
pact on communication throughout the day and at night, for it is 
equipped with frontal illumination.

OUTDOORS 
LOCALIZAÇÃO: AV. SALVADOR ALLENDE
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02

02 TOWERS

Com sua alta visibilidade e imponência, a exposição 
da sua marca se torna uma referência. Estão 
localizadas na entrada principal dos eventos, no 
acesso ao Pavilhão das Artes.

With its wide visibility and stateliness, the  
exhibition of your brand becomes a reference. 
They are located at the main entrance for the 
events, in the Arts Pavilion access.

TORRES

Quantidade: 2 unidades

Quantity: 2 units



03 INFLÁVEIS

03 INFLATABLES

Os infláveis promovem sua marca através do 
impacto que os balões podem proporcionar.  
É uma estratégia bem pensada e atual no mercado.

Podem estar posicionados na localização mais 
estratégica possível e impactar o público do evento 
de forma diferenciada. 

The inflatables promote your brand through 
the impact that the balloons cause, it is a well 
thought and up-to-date strategy in the market.

They can be positioned in the most strategical 
location possible and create a differentiated 
impact on the public of the event.



04

04 GATE A FASCIA PANEL 
LOCATION: SALVADOR ALLENDE AVENUE 

Localizada na entrada do estacionamento principal, 
divulga e promove a marca para os participantes 
do evento e para o público passante, pois tem 
visibilidade similar ao outdoor. Pode ser utilizada 
tanto como boas-vindas aos participantes, quanto 
para divulgação de um produto ou marca.

Located at the entrance of the main parking lot, 
it discloses and promotes the brand to the event 
participants and the passing public, because 
its visibility is similar to a billboard’s. It can be 
used either as a welcome to the participants,  
or to promote a product or a brand.

TESTEIRA  
PORTÃO A
LOCALIZAÇÃO: AV. SALVADOR ALLENDE
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05 PUBLICITY AND SAMPLING 
ON THE BARRIER GATES 

A publicidade em cancelas permite que as pessoas no carro criem 
a noção de que já fazem parte do evento desde o estacionamento. 
Quando o assunto é a importância do merchandising em espaços 
para eventos, as cancelas são sempre lembradas, porque, embora 
pequenas, são objetivas e muito eficientes.

PUBLICIDADE E SAMPLING  
NAS CANCELAS

Localização e quantidades em cada portão: 
Portão A – 4 unidades 
Portão IA- 4 unidades 
Portão G – 4 unidades

Publicity on the barrier gates allows people in 
their cars to create the notion that they have 
already started to make part of the event from 
the moment of parking. When the subject is 
the importance of merchandising in spaces 
for events, the barrier gates are always 
remembered, because despite being small, 
they are objective and highly efficient.

Location and quantities in each gate: 
Gate A – 4 units 
Gate IA – 4 units 
Gate G – 4 units



06

06 ARTS PAVILION ENTRANCE 
PORTICO

PÓRTICO  
DE ENTRADA  
PAVILHÃO  
DAS ARTES

By valuing the logos of the sponsors of the event, 
the portico can present the media of sponsors 
and partners, they are mainly used as facades 
which aims at drawing attention to the place of 
the event. 

*If located right at the entrance of the leased 
area, there won’t be circulation charges.  
If located in other areas of Riocentro, it is  
considered merchandising.

Valorizando as logomarcas dos patrocinadores do 
evento, o pórtico pode apresentar as mídias dos 
patrocinadores e parceiros, são mais utilizados 
como fachadas com objetivo de chamar atenção 
do local do evento. 

*Se localizado logo na entrada da área locada, não 
haverá custo de veiculação. Caso localizado em outras 
áreas do Riocentro, é considerado como merchandising.



07

07 PAVILION ENTRANCE PORTICO

PÓRTICO 
DE ENTRADA  
DOS PAVILHÕES

TESTEIRA 
OVERHEAD SIGN

PÓRTICO 
ADVERTISING ARCH

PÓRTICO 
ADVERTISING ARCH

São mais utilizados como fachadas com objetivo 
de chamar atenção do local do evento. Valoriza 
as logomarcas dos patrocinadores e parceiros 
do evento.

*Não ocorrerão cobranças de veiculação, caso não 
haja marca de patrocinador e se for localizado logo 
na entrada da área locada. Caso localizado em outras 
áreas do Riocentro, é considerado como merchandising.

Mainly used as facades, which aims at 
drawing attention to the place of the event. It 
values the logos from sponsors and partners 
of the event. 

*If located right at the entrance of the leased 
area, there won’t be circulation charges. If 
located in other areas of Riocentro, it is  
considered merchandising.



08

Localizada na principal entrada de pedestres 
do evento, essa propriedade é de alto impacto, 
pois é tratada como painel de boas-vindas 
e divulgação de patrocinadores e parceiros 
durante os eventos. 

TESTEIRA   
PASSARELA

08 WALKWAY FASCIA PANEL 
Located at the event’s main entrance for 
pedestrians, this is a high impact property, 
for it is considered as the welcome and 
promotion panel for sponsors and partners 
during the events.



09 BANNERS  
AÉREOS 
LOCALIZAÇÃO: PASSARELA

09 SUSPENDED BANNER 
LOCATION: WALKWAY

BANNERS AÉREOS 
SUSPENDED BANNERS

BANNERS AÉREOS 
SUSPENDED BANNERS

Comunicação visual que possibilita atingir todos 
os visitantes do evento. Anexados na parte 
superior das passarelas, ficam bem localizados 
no trajeto para a praça de alimentação, 
pavilhões distintos do evento, sinalização para 
visitação da sua marca ou de seus expositores, 
entre outras utilidades. 

Visual communication which makes it 
possible to reach all the visitors of the 
event. Attached to the upper part of 
the walkways, they are well located 
in the access way to the food court, 
different pavilions, signaling for the 
visiting of your brand or of your 
exhibitors, amongst other utilities.



10

10 WALL PANEL

Módulos localizados nas entradas dos 
pavilhões 3 e 4. Publicidade que pode ser 
utilizada como ferramenta de alto impacto 
para os participantes do evento, pelo seu 
tamanho e localização.

Panels located at the entrances of pavilions 3 and 
4. Publicity that may be used as a high impact tool 
for the participants of the event, because of its size 
and location.

MÓDULO   
DE PAREDE

Pavilhão 3: 1 painel duplo e 2 painéis individuais 
Pavilhão 4: 1 painel duplo e 2 painéis individuais 

Pavilion 3: 1 double panel and 2 individual panels 
Pavilion 4: 1 double panel and 2 individual panels
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11 FRONTLIGHT PANEL CONVENTION 
CENTER SIDE

Localizado em um dos acessos de pedestres do Centro 
de Convenções, possui luz frontal, o que faz com que 
tenham alta visibilidade durante a noite. Preparado para 
receber comunicação em lonas com impressão digital 
de alta resistência, promovendo a visualização da sua 
marca durante o evento. É também uma peça que pode ser 
utilizada como institucional para sua empresa.

PAINEL FRONTLIGHT  
LATERAL DO CENTRO  
DE CONVENÇÕES

Located at one of the Convention Center 
pedestrian accesses, it has frontal light, 
which gives it high visibility at night. It is 
prepared to receive communication on 
tarps with high resistance digital printing, 
which promotes brand awareness during the 
event. It is also a piece that can be used as 
institutional for your company.

Quantidade: 1 unidade

Quantity: 1 unit
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12 AMPHITHEATER GLASS PANEL
STICKER APPLICATION OR FOOTAGE  
PROJECTION AT NIGHT EVENTS

VIDRAÇA  
ANFITEATRO
ADESIVAÇÃO OU PROJEÇÃO  
EM EVENTOS NOTURNOS

Excelente estratégia para comunicar, divulgar sua marca 
e principalmente personalizar seu evento. Este tipo de 
comunicação consegue um alto alcance de visibilidade 
para os participantes. A adesivação traz impacto dentro 
e fora do evento e além disso, sua marca pode ser 
projetada na área azul (conforme imagem ao lado) e ser 
vista por todos os visitantes do espaço.

It is an excellent strategy to communicate, 
promote your brand and especially customize 
your event. This kind of communication gives 
a high range visibility to the participants. The 
application of stickers creates an impact inside 
and outside of the event and in addition to 
that, your brand can be projected in the blue 
area (as the image on the right) and it can be 
seen by all visitors in the space.

YOUR BRAND PROJECTION 
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13 INTERNAL PENNANTS GATES A AND D

GALHARDETES INTERNOS  
PORTÕES A E D

PORTÃO D 
GATE D

PORTÃO A 
GATE A

Conjunto de propriedades externas localizadas no acesso 
ao principal portão de estacionamento do Riocentro, uma 
sequência total de 10 propriedades. Podem ser utilizados 
dando continuidade às mídias externas divulgando e 
sinalizando o evento.

Posicionados também no acesso ao Anfiteatro e Centro 
de convenções, com sequência de 9 propriedades que 
impactam desde a entrada no estacionamento.

Set of external properties located at the access 
to the main entrance of Riocentro parking lot,  
a sequence of 10 properties in total. They can 
be used as a way of giving continuity to exter-
nal media, promoting and signaling the event. 

Also positioned at the amphitheater and 
convention center access, with a sequence of 
9 properties that create an impact since the 
parking lot entrance.

Quantidade:  
10 unidades portão D 
10 unidades portão A

Quantity: 
10 units gate D  
10 units gate A



O backdrop é uma peça coringa de 
publicidade, que com suas medidas 
variadas podem ser utilizadas em todos os 
tipos de eventos. É uma peça versátil muito 
usada em ações de merchandising, de 
eventos de pequeno, médio e grande porte. 

EXPOSIÇÃO  
DE MARCA  
EM ÁREA  
EXTERNA

BRAND AWARENESS IN  
EXTERNAL AREA BACKDROPS

The backdrop is a key publicity piece, 
and its variable measurements make it 
possible for them to be used in all kinds of 
events. It is a versatile piece, mainly used in 
merchandising actions, for small, medium 
and large size events.

BACKDROPS



O Riocentro disponibiliza sem custo uma sinalização pré-determinada e 
elaborada de acordo com cada localização e logística de evento, desde 
o portão de entrada de estacionamento, no acesso do estacionamento, se 
estendendo até a entrada do evento, através de MUPIs.

Qualquer ativação dentro da área locada ou pórtico de entrada na área 
locada (exceto pavilhão das artes que é área comum de eventos), não são 
considerados merchandising, somente nas áreas externas e comuns (slides 
acima comercializados). O custo de produção, instalação e remoção de 
tais propriedades, serão da contratante e as artes e localização deverão 
passar por aprovação do departamento de merchandising.

*Não ocorrerão cobranças de veiculação caso não haja marca de patrocinador.

PROPRIEDADES SEM CUSTO  
DE VEICULAÇÃO

PROPERTIES WITH NO CIRCULATION CHARGE

Riocentro provides, at no cost, a pre-determined and elaborated signalization, 
according to each location and event logistics, from the parking lot entrance 
gate, extending all the way to the entrance of the event itself, through the MUPIs. 

Any activation or entrance portico inside the leased area (except the Arts 
Pavilion, which is common area for events) is not considered merchandising, 
only in the external and common areas (slides commercialized above). The 
production, installation and removal costs of those properties will be under the 
contractor’s responsibility, and the arts and locations must obtain approval from 
the merchandising department. 

*There won’t be charges for circulation if there isn’t a sponsor brand.

MUPI 
MUPI

PÓRTICO 
ADVERTISING ARCH

ATIVAÇÃO INTERNA 
ATIVAÇÃO INTERNA



MARCAS QUE 
PASSARAM POR AQUI
 
THE FOLLOWING BRANDS HAVE EXHIBITED HERE



MAIS INFORMAÇÕES

Elizane MARY 
Assistente Comercial 
Commercial Assistant

+55 21 2441 9100 | +55 21 2441 9187 
+55 21 9 9111 1571 
elizane.mary@glbr.com.br

FURTHER INFORMATION


