Criada em 2016, a EXPORH Guarulhos teve sua primeira edição no ano de 2018, a segunda em
2019 e estamos rumo a terceira em 2020.
Teremos sempre por propósito, proporcionar aos participantes a oportunidade de discussão
sobre temas relevantes a gestão de pessoas e um ambiente favorável ao network, ativação de
novos contatos e fechamento de negócios.
Todos os temas sempre terão como norte a “gestão” de pessoas.

"A gestão mais humanizada e a diversidade inclusiva“
As empresas tem um papel social importante, concorda? É fundamental que as organizações
tenham um comportamento maduro ao encarar as diferenças. A diversidade incluída nos
ambientes de trabalho e na formação das equipes são fatores que merecem a devida atenção,
quando o gestor de pessoas está preparado e com uma boa abordagem deste tema, irá gerar
enormes benefícios a sua empresa.

▪ Guarulhos é o 2º maior município em
população do estado de São Paulo e o
13º do Brasil.
▪ Tem o 4º maior PIB do estado e o 12º do
Brasil com 54 bilhões de reais.
▪ Com 4.500 indústrias somos a 9ª
economia industrial brasileira e uma
potência em comércio e serviços com
mais de 35.000 empresas.
▪ Possui 2,63% dos empregos formais no
estado e 0,82% do país.
▪ Localizada na região metropolitana
estendida de São Paulo, com 53
municípios.

Visitantes
F 69,6% M 30,4%

Expositores

Palestras

Você vai participar da próxima EXPORH ?

Gestores RH

Avaliação
Positiva

Gestores

50 expositores

Praça alimentação

Auditório 250 lugares

30m²
4 unidades
com espaço para palestra
❑ Aplicação de Carpete Forração Azul Marinho;
❑ 02 Balcões com porta e prateleira interna com logos
em XPS (alto relevo);
❑ 05 Logos em XPS (alto relevo);
❑ 02 Banquetas brancas,
❑ 02 Mesas Reunião base prata e tampo vidro;
❑ 08 Cadeiras brancas (atendimento);
❑ 03 Armários baixos brancos;
❑ 02 Lixeiras;
❑ 28 Cadeiras Havanas Brancas (área palestra);
❑ 02 Vasos com vegetação baixa;
❑ 01 TV 42 polegadas;
❑ 01 Microfone;+ 28 Fones de ouvidos;

❑ 01 Notebook;
❑ Ponto de Elétrica e Iluminação;
❑ Customizações cobradas a parte, consulte.

16m²

4 unidades em formato ilha 4x4 metros

❑ Aplicação de carpete forração laranja;
❑ 02 Balcões com porta e prateleira
interna com 02 Logos em XPS (alto
relevo);
❑ 03 Logos em XPS (alto relevo);
❑ 02 Banquetas brancas;
❑ 02 Mesas de reunião base prata e
tampo vidro;
❑ 08 Cadeiras brancas;
❑ 02 Armários baixos brancos;
❑ 02 Lixeiras brancas;
❑ 02 Vasos com vegetação baixa.
❑ Ponto de elétrica e Iluminação.
❑ Equipamentos e customizações
cobradas à parte, consulte.

12m²

5 unidades de 6x2 metros
❑ Aplicação de carpete forração lilás;
❑ 02 Balcões com porta e prateleira
interna com 02 Logos em XPS (alto
relevo);
❑ 03 Logos em XPS (alto relevo);
❑ 02 Banquetas brancas;
❑ 02 Mesas Reunião base prata e
tampo vidro;
❑ 08 Cadeiras brancas;
❑ 01 Armário baixo branco;
❑ 02 Lixeiras brancas;
❑ 02 Vasos com vegetação baixa;
❑ Ponto de Elétrica e Iluminação.
❑ Equipamentos e customizações
cobradas à parte, consulte.

10m²
4 unidades
em formato ilha 4x2,5 metros
❑ Aplicação de Carpete Forração azul claro;
❑ 02 Balcões com porta e prateleira interna
com 02 Logos em XPS (alto relevo);
❑ 02 Logos em XPS (alto relevo);
❑ 02 Banquetas brancas;
❑ 01 Mesas Reunião base prata e tampo vidro;
❑ 04 Cadeiras brancas;
❑ 01 Armário baixo branco;
❑ 01 Lixeira branca;
❑ 01 Vaso com vegetação baixa;
❑ Ponto de Elétrica e Iluminação.
❑ Equipamentos e customizações cobradas à
parte, consulte.

08m²

8 unidades 4x2 metros
❑ Aplicação de Carpete Forração Verde
❑ 01 Balcão com porta e prateleira
interna com 01 Logo em XPS (alto
relevo);
❑ 02 Logos em XPS (alto relevo);
❑ 01 Banqueta branca;
❑ 01 Mesa reunião base prata e tampo
vidro;
❑ 04 Cadeiras brancas;
❑ 01 Armário baixo branco;
❑ 01 Lixeira branca;
❑ 01 Vaso com vegetação baixa;
❑ Ponto de Elétrica e Iluminação.
❑ Equipamentos e customizações
cobradas à parte, consulte.

06m²
15 unidades 3x2 metros

❑ Aplicação de carpete forração vermelho
❑ 01 Balcão com porta e prateleira interna
com 01 Logo em XPS (alto relevo);
❑ 01 Logo em XPS (alto relevo);
❑ 01 Banqueta branca;
❑ 01 Mesa reunião base prata e tampo
vidro;
❑ 03 Cadeiras brancas;
❑ 01 Lixeira branca;
❑ 01 Vaso com vegetação baixa;
❑ Ponto de Elétrica e Iluminação.
❑ Equipamentos e customizações cobradas
à parte, consulte.

04m²
10 unidades 2x2 metros

❑ Aplicação de carpete forração
azul bic;
❑ 01 Logo em XPS (alto relevo);
❑ 01 Mesa reunião base prata e
tampo vidro;
❑ 02 Cadeiras brancas;
❑ 01 Lixeira branca;
❑ 01 Vaso com vegetação baixa;
❑ Ponto de Elétrica e Iluminação.
❑ Equipamentos e customizações
cobradas à parte, consulte.

▪ Estande 30m² com espaço para palestra (28 lugares sentados) com todo equipamento
necessário, TV 42’, notebook, microfone e fone de ouvidos para participantes*;
▪ 2ª/3ª ou 4ª capa revista LIDERHANÇA, 3k impressas e distribuídas no evento +
distribuição virtual para todo o país;
▪ Menção em destaque em painel na área de credenciamento como patrocinador;
▪ Divulgação TV Guarulhos vídeo institucional durante 30 dias (80 inserções);
▪ Vídeo institucional no início das palestras;
▪ Divulgação no site do evento com link para o site do patrocinador;
▪ Divulgação nas redes sociais do evento;
▪ Mailing completo sem restrições (menos nº documentos);
▪ Material impresso distribuído no interior da sacola do evento.
Estande fornecido sem customização conforme descritivo na apresentação do evento.
* Indicamos palestrantes para compor a agenda do seu espaço.

▪ Estande de 16m²;
▪ Página inteira da revista LIDERHANÇA, 3k impressas e distribuídas no evento
+ distribuição virtual para todo o país;
▪ Menção em destaque em painel na área de credenciamento como patrocinador;
▪ Divulgação TV Guarulhos vídeo institucional durante 30 dias (60 inserções);
▪ Divulgação no site do evento com link para o site do patrocinador;
▪ Divulgação nas redes sociais do evento;
▪ Mailing completo sem restrições (menos nº documentos);
▪ Material impresso distribuído no interior da sacola do evento.
Estande fornecido sem customização e sem equipamentos de audio e vídeo conforme
descritivo na apresentação do evento.

▪ Estande de 10m²;
▪ Página inteira revista LIDERHANÇA, 3k impressas e distribuídas no evento
+ distribuição virtual para todo o país;
▪ Menção em destaque em painel na área de credenciamento como patrocinador;
▪ Divulgação TV Guarulhos vídeo institucional durante 30 dias (40 inserções);
▪ Divulgação no site do evento com link para o site do patrocinador;
▪ Divulgação nas redes sociais do evento;
▪ Mailing completo sem restrições (menos nº documentos);
▪ Material impresso distribuído no interior da sacola do evento.
Estande fornecido sem customização e sem equipamentos de audio e vídeo conforme
descritivo na apresentação do estande.

▪ Estande de 06m²;
▪ ½ Página revista LIDERHANÇA, 3k impressas e distribuídas no evento
+ distribuição virtual para todo o país;
▪ Menção em destaque em painel na área de credenciamento como patrocinador;
▪ Divulgação no site do evento com link para o site do patrocinador;
▪ Divulgação nas redes sociais do evento;
▪ Mailing completo sem restrições (menos nº documentos);

Estande fornecido sem customização e sem equipamentos de audio e vídeo conforme
descritivo na apresentação do estande.

Auditório

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Estande de 12m²;
Naming Rights do espaço;
Página inteira da revista LIDERHANÇA, 3k impressas e distribuídas no evento
+ distribuição virtual para todo o país;
Menção em destaque em painel na área de credenciamento como patrocinador;
Divulgação no site do evento com link para o site do patrocinador;
Capa com logo frente e verso nas cadeiras
Divulgação nas redes sociais do evento;
Mailing completo sem restrições (menos nº documentos);
Material impresso distribuído no interior da sacola do evento.

Praça de alimentação
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Diversos

▪
▪
▪

Estande de 12m²;
Naming Rights do espaço;
Página inteira da revista LIDERHANÇA, 3k impressas e distribuídas no evento
+ distribuição virtual para todo o país;
Menção em destaque em painel na área de credenciamento como patrocinador;
Divulgação no site do evento com link para o site do patrocinador;
Divulgação nas redes sociais do evento;
Mailing completo sem restrições (menos nº documentos);
Material impresso distribuído no interior da sacola do evento.

Backdrop acesso banheiros;
Credenciais, cordões e sacolas.
Distribuição de material promocional nas sacolas.

Montadora Oficial

11 3423-4123
atendimento@exporhguarulhos.com.br
Solicite mais informações sobre PATROCÍNIOS e formas de pagamento.

Organização

Montadora Oficial

Promoção e vendas

Local

