


Convenções, Treinamentos, 
Confraternizações, 
Inaugurações, Lançamentos 
de Produtos, Reuniões de 
Marketing e Vendas, Shows 
e Eventos Especiais e 
Temáticos.

Quero organizar um 
Evento Corporativo 
e não sei por 
onde começar. 

Montagem de stand, Serviços de 
buffet, Equipamentos áudio 
visuais, Criação de imagens, 

Brindes, Entretenimento, 
Planejamento, Formulários, 

Logística, Produção e 
coordenação completa.

Vou Expor. E agora?! 
Apoio Expositor 

em Feiras e Áreas 
de Exposição)



Algumas Marcas Expressivas 
com quem trabalhamos



• Empresas que querem expor em feiras com stands 
personalizados, com excelente custo x benefício e 
flexibilidade nas negociações;

• Empresas que querem ser atendidas por profissionais 
exclusivos e capacitados a entender o briefing e oferecer 
soluções criativas;

• Empresas exigentes que precisam confiar nos profissionais 
que decidem, contratam e coordenam os mais variados 
serviços para o evento;

• Empresas que não permitem atrasos na entrega, valorizam a 
qualidade na execução e precisam de um atendimento 
experiente e participativo;

• Empresas que querem satisfazer seus clientes e atender às 
expectativas de seus gestores.

Temos soluções 
ideais para:



• Montagem de stand

• Serviços de buffet

• Equipamentos áudio 
visuais

• Criação de imagens

• Brindes

• Entretenimento

• Show Room

• Recepcionistas

• Quiosques

• Produção e 
coordenação completa

Somos a melhor alternativa 
para empresas que querem 
realizar: 



Compromisso com o resultado

Assumimos o compromisso do sucesso do evento junto com nossos 
clientes em uma verdadeira relação de parceria. 

Cuidamos de todo o gerenciamento estratégico e operacional para você 
poder se dedicar em colher os resultados.



Confira alguns Cases de Sucesso que destacamos ao longo de mais de 15 anos
na organização, coordenação e gerenciamento de eventos.Portfólio

Montagem de stand 272m², impressão e 
instalação de imagens, decoração e cenografia, 
assessoria e organização completa. 

O grande desafio era ter um stand que deixasse bem 
claro a atuação das 2 linhas de produtos do cliente. 
Criamos uma cafeteria temática voltada para os 
apreciadores do bom café.

Feira: ABUP HOME & GIFT 
Cliente: Aladdin | Stanley



Confira alguns Cases de Sucesso que destacamos ao longo de mais de 15 anos
na organização, coordenação e gerenciamento de eventos.Portfólio

Montagem de stand 180m², Buffet, imagens, 
TV, assessoria e organização completa. 

Desafio: criar um stand robusto e que mostrasse 
todas as linhas de produtos e área de atuação do 
cliente. Da testeira decorativa, até o detalhe de Led 
no piso, utilizamos produtos da Bric para iluminar o 
stand e encantar os visitantes.

Feira: FEICON
Cliente: BRIC ILUMINAÇÃO



Confira alguns Cases de Sucesso que destacamos ao longo de mais de 15 anos
na organização, coordenação e gerenciamento de eventos.Portfólio

Montagem de stand 87m², imagens, TVs, 
assessoria e organização completa.

Desafio: O conceito: “Todos os clientes em primeiro 
lugar! Para nós, todo cliente é importante”. Partindo 
disso, criamos um espaço aconchegante onde os 
clientes se sentissem a vontade, em um ambiente 
friendly e que seja possível visualizar as diversas 
aplicações de produtos do cliente.

Feira: ABRAFATI
Cliente: BRENNTAG



Confira alguns Cases de Sucesso que destacamos ao longo de mais de 15 anos
na organização, coordenação e gerenciamento de eventos.Portfólio

Montagem de stand 50m², Buffet, imagens, 
Painel LED, assessoria e organização 
completa.

Desafio: expor equipamentos do cliente de alta 
precisão em displays exclusivos e construídos na 
medida para cada equipamento. Instalação do Bar do 
Mané para demonstração dos fatiadores do cliente.

Feira: FISPAL FOOD
Cliente: TOLEDO DO BRASIL



Confira alguns Cases de Sucesso que destacamos ao longo de mais de 15 anos
na organização, coordenação e gerenciamento de eventos.Portfólio

Montagem de stand 343m², imagens, TVs, 
sonorização ambiente, assessoria e 
organização completa.

Desafio: criar uma academia com os produtos do 
cliente, com piso extremamente resistente pois 
personal trainers fizeram demonstração dos 
produtos, em esteiras por exemplo.

Feira: FITNESS BRASIL
Cliente: PRECOR



Confira alguns Cases de Sucesso que destacamos ao longo de mais de 15 anos
na organização, coordenação e gerenciamento de eventos.Portfólio

Montagem de stand 78m², Buffet, imagens, 
TVs, assessoria e organização complete.

Desafio: criar um conceito moderno, imponente, alto 
e amplo.

Feira: INTERMODAL
Cliente: AMERICAN AIRLINES



Confira alguns Cases de Sucesso que destacamos ao longo de mais de 15 anos
na organização, coordenação e gerenciamento de eventos.Portfólio

Montagem de stand 120m², Buffet, imagens, TV, 
vídeo institucional, Realidade Virtual, assessoria e 
organização completa.

Desafio: criar um stand que demonstrasse a leveza do papel 
e que tivesse em sua estrutura os produtos do cliente e por 
isso cenografamos as caixas produzidas pelo cliente na 
parede principal do stand. Um vídeo ativado com realidade 
virtual foi criado levando o visitante de dentro do stand 
diretamente para dentro da fabrica do cliente.

Feira: EXPOPRINT
Cliente: PAPIRUS



Confira alguns Cases de Sucesso que destacamos ao longo de mais de 15 anos
na organização, coordenação e gerenciamento de eventos.Portfólio

Montagem de stand 250m², imagens, TV, 
assessoria e organização completa.

Desafio: criar um stand capaz de expor a ampla 
variedade de equipamentos e soluções em máquinas 
para embalagens do cliente, com charme e 
sofisticação.

Feira: FISPAL TECNOLOGIA
Cliente: CETRO



Confira alguns Cases de Sucesso que destacamos ao longo de mais de 15 anos
na organização, coordenação e gerenciamento de eventos.Portfólio

Montagem de stand 104m² com Mezanino, 
Buffet, musica ao vivo, imagens, TV, assessoria 
e organização completa.

Desafio: criar um stand com ampla área de 
atendimento para degustação dos produtos do cliente 
e com exposição pontual de cada área de atuação. 
Para um atendimento exclusivo, criamos uma sala de 
reunião no mezanino.

Feira: APAS
Cliente: KISABOR



Confira alguns Cases de Sucesso que destacamos ao longo de mais de 15 anos
na organização, coordenação e gerenciamento de eventos.Portfólio

Montagem de stand 108m², imagens, TV, 
assessoria e organização completa.

Desafio: o grande desafio desse projeto foi criar 
displays interativos, touch screen, personalizados.

Feira: EXPOSEC
Cliente: PROSEGUR



Confira alguns Cases de Sucesso que destacamos ao longo de mais de 15 anos
na organização, coordenação e gerenciamento de eventos.Portfólio

Montagem de stand 50m², imagens, TVs, 
assessoria e organização completa.

Desafio: reproduzir as lojas da Hope dentro da feira, 
com áreas de exposição personalizadas.

Feira: ABF FRANCHISING
Cliente: HOPE



Confira alguns Cases de Sucesso que destacamos ao longo de mais de 15 anos
na organização, coordenação e gerenciamento de eventos.Portfólio

Montagem de stand 390m², imagens, TV, 
assessoria e organização completa.

Desafio: montar stands em áreas externas, como 
as feiras Agro, já é bem desafiante. Exposição de 
produtos e demonstração de balança de 
caminhões.

Feira: TECNOSHOW COMIGO 
RIO VERDE

Cliente: TOLEDO DO BRASIL



Buffet



Buffet



“Não tenho palavras para descrever o serviço da Brambilla, 
foi perfeito! Todos ficaram muito satisfeitos! O que mais me 
agradou como contratante, foi a honestidade, todas as 
informações que foram passadas para mim foram cumpridas 
a risca. A nota seria 10 com certeza. O acompanhamento 
durante a feira faz toda a diferença em nenhum momento 
me senti '' e agora o que faço???'', essa segurança é 
fundamental. O cantor foi ótimo, o buffet foi ótimo, mais o 
serviço da Brambilla foi excelente. Parabéns! Se precisar 
colocar nosso evento como ''case de sucesso'' fique a 
vontade e se algum cliente pedir alguma referência, pode dar 
o telefone da empresa e o meu nome sem problemas. 
Em um próximo evento, pode ter certeza que a Weilburger
Brasil entrará em contato! Muito Obrigada!”

Raíssa Zaros
Vendas & Marketing

Depoimentos

“Boa tarde Alessandra. 

Nós que agradecemos a oportunidade de trabalhar com 
vocês novamente (especialmente eu). Como disse 
anteriormente, a confiança é plena. Nunca trabalhei com 
uma montadora a qual tivesse uma responsável dia e noite 
com tamanha competência. Nossas expectativas foram mais 
do que atendidas, vocês fizeram milagre com o espaço que 
tínhamos na Fenasucro. Não tenho nenhuma crítica ou 
sugestão, ambas se fazem desnecessárias. Vocês entendem 
do negócio melhor do que ninguém. 

A nota à Brambilla é 10. Meu eterno obrigada à toda equipe 
da Brambilla, especialmente à Alessandra e Cristiane. 
Excelentes pessoas e profissionais.”

Layane Barros
Comunicação e Marketing



“Em relação ao trabalho de vocês não tenho o que falar, foi 
tudo maravilhoso. Vocês entregaram muito mais do que eu 
esperava. 

Vocês entregaram amor e o reflexo disso foi imediato, pois 
todos que me perguntaram do stand eu recomendei vocês de 
olhos fechados! 

Muito obrigada pelo carinho e parceria. 

Nos vemos em breve!” 

Rafaela Zurita
Trade Coordinator

“Bom dia! 

Nós que agradecemos, como eu já havia dito, vocês 
superaram as nossas expectativas.

Com certeza faremos a próxima feira com vocês. 

Minha nota é 11!”

Eliane Dantas
Marketing

Depoimentos



“Oi Alessandra, Cristiane e Andréa! 

Nós é que agradecemos a parceira e profissionalismo da 
equipe Brambilla Eventos. Sobre dar uma nota, esta seria 10. 
Mas muito mais que isso fica a admiração e o respeito por 
profissionais dedicadas e sempre presentes. Não posso 
deixar de falar sobre a Kamilla e todos os profissionais que 
nos atenderam nos serviços de buffet, são pessoas ótimas, 
íntegras, que merecem nosso respeito. 

Gratidão a todos.”

Nelma Tinello
Supervisora de Marketing

“Meninas, Sem palavras! 

Chegar no meu stand e ver tudo pronto! Lindo! Realmente 
me surpreenderam! 

Eu não esperava ver o stand assim na data de hoje! Estou 
mega feliz! O capricho, a qualidade de cada detalhe, o 
atendimento de vocês e da equipe realmente um grande 
diferencial! 

Faço feira já há 18 anos e confesso que é a primeira vez que 
sinto a sensação de tranquilidade em meio uma montagem 
desse tamanho ! 

Obrigada vcs são mesmo muito especiais, dedicadas e 
comprometidas! Beijo grande!”

Kerlen Vecchi
Gerente de Marketing e Vendas

Depoimentos



Nossa equipe é composta por 
profissionais competentes e 
experientes, além de ter ao nosso lado, 
o amparo de sólidas parcerias formando 
uma estrutura completa para entregar 
soluções com qualidade, criatividade, 
confiabilidade e excelência.

Somos especializados na 
organização, coordenação 
e gerenciamento 
de eventos.



Missão
Ser os olhos do cliente 

em seus eventos, 
oferecendo soluções em 

serviços, proporcionando-
lhes tranquilidade para 

gerar negócios.

Visão
Estar consolidada 

financeiramente no 
Mercado de eventos 

corporativos no Estado 
de São Paulo, 

crescendo 100% da 
receita bruta até 2021.

Valores
• Empresa Humana

• Comprometimento com 
Resultados

• Proporcionar Tranquilidade e 
Segurança para nossos Clientes

• Competência Profissional

• Ambiente Colaborativo

• Transparência com Clientes e 
Fornecedores

• Prontidão



Canais de Atendimento

É sempre um prazer atender você. Escolha o canal 
de sua preferência e envie sua mensagem para nós.

/BrambillaEventos

@brambillaeventos

/brambilla-eventos

Endereço:

R. Iracema Ubirajara Celeste, 149 
Vila Progresso, Guarulhos – SP
CEP: 07095-200

Telefone:

(11) 2468-2492
E-mail:

contato@brambillaeventos.com.br

www.brambillaeventos.com.br


