CARO REPRESENTADO,
O SINDICOMIS/ACTC têm o prazer de anunciar formalmente sua
participação na Intermodal South America 2018.
Além de um grande passo para demonstrar a força da nossa atuação,
o evento também será um marco no 70º aniversário do SINDICOMIS.
Você, representado, é a força que nos move diariamente na luta por
medidas e melhorias que afetam diretamente nosso setor.
Por esse motivo, o SINDICOMIS/ACTC estende um convite especial
para que você e sua empresa se juntem a nós e sejam parte
integrante das comemorações na Intermodal.
Oferecemos a todos os representados a possibilidade de participar
como expositores no stand do SINDICOMIS/ACTC, usufruindo de toda
a estrutura, preocupando-se apenas com a realização de negócios
para sua empresa e recepção dos seus convidados.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
TRANSITÁRIAS, AGENTES DE CARGA
AÉREA, COMISSÁRIAS DE DESPACHOS
E OPERADORES INTERMODAIS

CADA PARTICIPANTE CONTARÁ COM:
• Baia individual e totem para porta folder e exposição do logo;
• Duas salas de reunião com agendamento de uso;
• Equipe de recepcionistas para coordenação de agenda de reuniões;
• Serviço de buffet e bar com equipe de garçons;
• Comunicação visual da empresa – logo exposto no estande;
• Exibição de vídeo institucional (15' segundos);
• Distribuição de material impresso institucional da empresa.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS
TRANSITÁRIAS, AGENTES DE CARGA
AÉREA, COMISSÁRIAS DE DESPACHOS
E OPERADORES INTERMODAIS

A INTERMODAL SOUTH AMERICA É O MAIOR EVENTO DAS AMÉRICAS PARA OS
SETORES DE LOGÍSTICA, TRANSPORTE DE CARGAS E COMÉRCIO EXTERIOR
Considerado pelos executivos da indústria como uma plataforma estratégica para a
geração de novos negócios, a Intermodal South America reúne durante seus três dias
os principais protagonistas do mercado internacional e nacional, promovendo negócios
e parcerias, funcionando como uma plataforma para lançamentos, reforço de marca,
joint-ventures, conteúdo, vendas e networking.

Informações retiradas do site: www.intermodal.com.br/pt/

POR QUE EXPOR?
1. Promova seus produtos e serviços para mais de 45.000
profissionais da indústria que estão buscando soluções logísticas;
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2. Gere inúmeros contatos qualificados em apenas 3 dias;

CONFIRA ALGUNS
NÚMEROS GERADOS
PELO EVENTO:

+ 600
marcas

3. Aumente a visibilidade da sua marca e/ou produto;
+ 45.000
visitantes

4. Encontre tomadores de decisão;
5. Fortaleça seu networking e faça novos contatos.
ENVOLVIMENTO DOS VISITANTES NO PROCESSO DE COMPRA
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Decisão final
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Influenciador
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Pesquisa

13%

Nenhum

62%

Realizaram novos
contatos comerciais

92%

Projetam um aumento
de negócios até 50%

63%

Classificam a qualificação dos
visitantes como excelente

90%

Acreditam que é a melhor
forma de divulgar a marca
da empresa

90%

geraram novos
contatos de negócios

97%

dos expositores pretendem
participar da próxima edição

93%

dos expositores acreditam
que pode-se fechar negócios
durante a Intermodal

82%

PERFIL DE QUEM VISITA
18%

CEO/Sócio
Presidente
Vice-Presidente

39%

Diretor
Superintendente
Gerente

27%

Coordenador
Supervisor
Analista

16%

Outros

VISITAÇÃO INTERNACIONAL

PERFIL DO EXPOSITOR
• Agentes de Carga/Freight Forwarder/NVOCC;
• Aeroporto;
• Bancos, Corretoras e Seguradoras;
• Condomínios Logísticos;
• Despachantes Aduaneiros;
• EADIs;
• Embalagem para Transporte;

• Entidades, Associações de Classe e
Câmaras de Comércio;

• Tecnologia - TI, Telemática, Segurança,
E-commerce, Softwares/Sistemas;

• Equipamentos;

• Terminais;

• Jornais, Revistas, Sites Nacionais e Internacionais;

• Transporte Aéreo;

• Movimentação de Materiais / Intralogística;

• Transporte Ferroviário;

• Operador Logístico;

• Transporte Marítimo;

• Portos;

• Transporte Rodoviário.

Tel.: 11 3255-1671 / E-mail: cassio.actc@sindicomis.com.br

