
Ap�nda a ser um expositor de sucesso

Viva a jornada
e seja �ferência
no seu segmento

Aprenda a
potencializar

sua marca:

1. Comunicação
2. Público
3. Produto

4. Patrocinadores
5. Feira virtual

6. Feira presencial



O selo Feiras Unidas POA é resultado da união das maiores e mais importantes feiras 

de moda, design, artesanato, brechós, design independente e outras áreas criativas da 

cidade de Porto Alegre. A iniciativa tem como objetivo buscar soluções no atual 

contexto de crise econômica e no possível retorno às atividades ainda em 2020. 

Participam do selo as feiras: OPEN Feira de Design, Café com Bazar, BPSPOA Feira de 

Moda Plus Size, Brick de Desapegos, Feira Me Gusta e Feira Tô na Rua.

Este ebook é resultado da parceria entre o RS CRIATIVO e a Unisinos.  A partir da 

identificação da necessidade de apoio às feiras de Porto Alegre, o RS CRIATIVO 

realizou um convite às Feiras Unidas para juntos pensar novos caminhos diante da crise 

sanitária e econômica gerada pelo Covid-19.

O RS Criativo, programa estratégico da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac/RS) em 

parceria com o Ministério do Turismo, tem como finalidade promover o 

desenvolvimento socioeconômico sustentável e integrado do Rio Grande do Sul. Atua 

através de cinco eixos: Observatório (Pesquisa e Informação); Mercado e circulação 

(Ações de promoção e inserção do RS nos circuitos internacionais); Territórios Criativos 

(Disseminação das cadeias da Economia Criativa em todo o RS); Promoção e 

investimento (Identificação de distintas e diversas fontes de financiamento para os 

setores da economia criativa); e Capacitação e Residência (cursos e mentorias).

A partir das demandas das Feiras, firmamos a parceria com a Unisinos, universidade 

com mais de 50 anos de história, que é uma das maiores instituições privadas do Brasil. 

Através do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade, os alunos Anselmo 

Ferri, Bruna Barboza, Fernanda Ferreira e Victória Vencato se mobilizaram para criar 

novas soluções e caminhos diante do difícil cenário para as Feiras Unidas.

Carolina Biberg Maia, coordenadora do RS Criativo



O e-book tem como objetivo, através de uma linguagem simples e clara, ser um guia 

para a sua jornada como expositor. Ele irá te auxiliar em todos os processos, desde a 

criação do seu planejamento até a exposição dos seus produtos. 

Através dele, você poderá se tornar um expositor de sucesso, consolidando sua marca 

no mercado e aumentando suas vendas, fazendo lives e tornando o estande mais 

atrativo para seus clientes e criando um planejamento de comunicação para deixar o 

trabalho mais simples e organizado.



O plano de

comunicação é o

que vai guiar a sua

empresa rumo ao

sucesso.

Para começar, você

terá algumas perguntas

norteadoras para

o processo:

1. Quem?

Com quem você está

falando, seus públicos-alvo;

2. O quê?

Quais são

as principais

mensagens

que você quer

transmitir;

3. Quando?

Qual o

cronograma

para essa

comunicação

acontecer;

4. Por quê?

Quais são os resultados que 

você pretendelcançar;

5. Como?

O que você vai

fazer, qual o canal

a ser utilizado, a forma

de comunicação que

será utilizada,

por exemplo: posts no

Instagram, anúncios,

vídeos, etc.

Com essas informações alinhadas,
você terá um planejamento

de comunicação. Porém, é
importante ressaltar que

ele não é algo estático,
você pode ir mudando

de acordo com seus
objetivos. Ele é um

guia para você
organizar o seu
trabalho e seus

conteúdos, facilitando
e aprimorando

o trabalho.

P�nejamento
de Comunicação

Como definir os produtos que

serão divulgados?

Depois de definir bem o seu 

público-alvo, fica mais fácil 

identificar quais produtos

precisam estar em

destaque nos seus

canais de

comunicação.

P�duto

Pat�cinado�s

Fei� Virtual

Público

Embarque
nessa jornada

rumo ao
sucesso!

Pegue uma lista

dos seus clientes

assíduos e responda às

seguintes perguntas:

- O que eles gostam de fazer?

- O que eles procuram na vida?

- Quais são os seus interesses?

- Eles trabalham?

- Quais suas idades? Gêneros? 

Orientações sexuais?

- Quais são as suas dores?

Como sei que está dando certo?

Há algumas maneiras de

você saber isso:

1. Aumento no engajamento. Esse é

importante, engajamento não é

apenas comentários, curtidas e

compartilhamentos. Aqui levamos

em consideração quantas pessoas

visualizaram a nossa comunicação.

No Facebook e no Instagram, você

pode acessar esse número

facilmente. A ferramenta

contabiliza o número de

pessoas que olharam a

sua publicação tempo

suficiente para terem

entendido a

mensagem;
2. Aumento de seguidores;

3. Aumento de curtidas e

comentários;

4. Aumento nas mensagens

procurando produtos ou serviços.

Crie conteúdos que sejam

relacionados com o estilo

de vida da sua persona,

não foque apenas em

vender. 

Marcas que só

vendem acabam

sendo esquecidas,

mas aquelas que se

mantêm relevantes para o

seu público, se consolidam-se

nas mentes dele.

Não seja informal,

mas não precisa

ser a rainha da

gramática,

pode

parecer

forçado.

Crie uma comunicação mais

pessoal, as pessoas não querem

conversar com marcas, elas

querem se conectar com outras

pessoas. 

Como conversar e 

engajar meu público?

Após criar a sua persona,

você vai entender como

ela se comunica.

Com essas perguntas você terá 

o perfil do público-alvo. O

interessante agora é

montar uma persona.

Crie uma

pessoa fictícia

dentro desse grupo

e conte a história da vida

dela. Assim, você terá mais

ideias de como se comunicar

com o seu público.

Como saber qual é o meu público?

O seu público-alvo é composto

pelas pessoas que mais

consomem a marca + quem

se encaixa nesse perfil.

Para descobrir

seus melhores

produtos, você

precisa fazer dois

levantamentos:

primeiro analise bem o 

 perfil de consumo da sua

persona e entenda quais

produtos estão no imaginário 

dessa pessoa, depois analise

suas vendas e entenda quais 

trazem mais rentabilidade

para o seu negócio.

Depois de ter esses

dois indicadores, procure

destacar, na sua comunicação,

os produtos que sejam bons para

o seu retorno financeiro e também

estejam nas buscas do seu público.

O produto de maior rentabilidade

para o seu negócio e preferido pelo

seu público será o que chamamos de

produto “ouro”; esse produto

sempre deverá estar em evidência,

pois além do lucro te trará

visibilidade.

É importante lembrar

de fazer uma boa

gestão de estoque

do seu produto ouro

e demais destaques

de vendas, esses

itens não podem faltar

nos dias de venda.

Um meio de ler os resultados das

suas vendas e entender melhor os

seus produtos é estabelecer métricas,

elas te ajudam a entender o seu negócio

e planejar o futuro. As métricas mais

utilizadas são: a) lucratividade: o lucro é

o resultado mais importante a ser

analisado; b) ticket médio: esse é o

valor médio gasto pelo seu cliente

em cada compra; c) retorno de

investimentos: sempre que

fizer um investimento

no seu negócio, avalie o

tempo de retorno do

recurso investido; d) fidelização: analise

quais produtos fazem

seus clientes voltarem ao

seu negócio, quais estratégias

mantêm esses clientes e quais

ações os fazem não voltar a te

contatar.

Como entregar os meus produtos?

Depois de fechar a venda, é hora

de entregar o produto ao

cliente. A forma como você

faz isso também faz parte

da experiência de

consumo do

seu cliente.

Embalagens

personalizadas

podem ser um

diferencial 

determinante na

fidelização do cliente.

Na hora de escolher

sua embalagem, alguns

fatores devem ser levados

em consideração:

1. Design da embalagem: além de

praticidade para o transporte, sua

embalagem pode ter um design funcional

e belo. Com uma embalagem bonita e

que tenha a ver com sua marca, você

pode dispensar a utilização de papel de

presente, por exemplo. Lembre de

seguir as cores e o padrão que

definem a identidade visual da

sua marca.

2. Responsabilidade ambiental:

nem sempre a embalagem mais

bonita é também a que mais

agrada o consumidor, ninguém

gosta de material não

reutilizável em excesso.

Opte por embalagens

que possam ter um

segundo uso e/ou

escolha materiais

recicláveis.

3. Custo: sabemos

que o custo pode ser

um limitador, e todo

empreendedor quer

cortar gastos que não são

necessários. Por isso, sempre

faça uma boa pesquisa de

fornecedores, além de valores, avalie

o custo de entrega e o prazo de produção.

Depois de escolher as melhores empresas,

veja quais estão dispostas a te enviar testes

de cor, qualidade e material. 

4. Personalização: por fim, garanta que a

embalagem escolhida tenha a cara do seu

produto e da sua marca. Às vezes uma

embalagem totalmente personalizada

pode não ser uma opção viável, mas você

pode optar por alternativas mais baratas,

como adesivos da marca, por exemplo.

O importante é agregar experiência

de compra. Lembre-se, até mesmo

um bilhete feito à mão já

demonstra cuidado com

o cliente.

Como buscar patrocinadores?

Pesquise empresas que atuem em

áreas relacionadas e que possuam

público-alvo similares ao do projeto

que você vai produzir. Estas serão suas

prováveis patrocinadoras.

Conheça a empresa que você irá

pedir patrocínio. É importante que você

conheça antecipadamente o perfil da

empresa, quais são seus produtos

ou seus serviços, quais são seus

objetivos e qual seu

público-alvo.

Construa um planejamento

completo e viável, seu projeto

precisa ser claro e objetivo

ao apresentar o tema, as

características do seu

público-alvo e os custos para

fazê-lo acontecer. Defina seus 

objetivos, crie um cronograma

de ação, escolha quais são as

metas e relacione os

profissionais envolvidos e

suas responsabilidades.

Preocupe-se com a

apresentação do seu projeto;

ela deve ser clara, pontual, de

modo que a pessoa possa ler

rapidamente.

Mostre ao seu patrocinador

os benefícios que ele terá,

explicite tudo o que você

pode oferecer, como:

a) Mais visibilidade;

b) Presença na mídia;

c) Promoção da marca;

d) Aumento de vendas; e) Ganho

de clientes; e) Divulgação de

produtos.

O que fazer durante a live:

1. Mantenha-se animado, pense

que as pessoas que estão na sua

live são seus convidados em

uma festa; se a festa ficar

chata, eles vão embora;

O que fazer no pós-live:

1. Aqui é como se fosse o

pós-venda, entre em contato

com quem enviou mensagem, 

organize os produtos

vendidos e separe-os

para envio;

2. Faça um

agradecimento

pela presença;

Como participar de uma feira on-line?

Agora que você tem o manual

de comunicação da sua

marca, você pode partir

para as lives. 

Fei� P�sencial

Aqui temos 3

fases importantes:

pré-live, durante

 a live e pós-live.

O que fazer na pré-live:

1. Pense nos produtos que você

quer mostrar. Para o produto ouro,

o que você mais vende, reserve

um lugar de destaque;

2. Organize um roteiro: o que você vai

falar sobre os produtos, como vai

falar, como organizar suas peças

de maneira atrativa;

3. Certifique-se do horário.

Evento on-line não tem

por que atrasar;4. Carregue bem seu

celular ou aparelho

que será utilizado. No

caso do telefone, deixe-o

no modo silencioso,

barulhos ou vibrações vão

atrapalhar a sua

transmissão;

5. Se possível, ofereça

alguma vantagem para quem

estiver presente: um cupom de

desconto, brinde ou vantagem.

2. Mantenha-se

dentro do roteiro,

mas adapte-se caso

algum participante

pergunte algo;

3. Seja confiante,

mostre que

você entende

dos seus

produtos.

3. Mantenha

suas redes

ativas e os

contatos gerados

durante a live

nutridos, para que

eles não se dispersem

e procurem outras

marcas.

Com esses passos, você terá

um evento de sucesso. 

7. Responsabilidade

ambiental: sendo regra

da feira ou não, sempre

considere o impacto que

você vai gerar no espaço

que for utilizado. Leve

recipientes para todo o

lixo que você e seus

clientes possam

produzir.

Quais as dicas para

 participação em uma

feira presencial?

Covid-19

1. Datas e horários:

consulte com

antecedência todas as

datas e horários previstos no

cronograma de organização

das feiras, respeite os momentos

de montagem do espaço e

mobiliário para estar tudo pronto

no início da feira. Respeite também

o horário para recolhimento de

todo o seu material;

2. Seu espaço: planeje antes a

disposição dos móveis e dos

seus produtos, a circulação

adequada dos seus clientes

é muito importante, não

dificulte a chegada na

sua mercadoria. Pense

também na disposição

dos seus produtos

no seu espaço,

uma ótima

visualização

é muito

importante

para “chamar”

o cliente para

o seu estande;

5. Regras: fique

atento às regras

do evento, todas as

feiras têm proibições

e boas práticas. Cumpra

sempre todas as regras do

evento, se eventualmente algo

fugir do controle, procure a

organização;

6. Formas de pagamento: estabeleça

antes do dia do evento quais as

formas de pagamento que você vai

aceitar. Tenha boas opções para

não perder clientes por

inviabilidades técnicas. Garanta

também ter o que é necessário

para aceitar as formas de

pagamento que você se

propôs, se você tem

uma máquina de

cartões, consulte

as bandeiras aceitas

e domine o

procedimento antes

do evento, se você

aceitará dinheiro vivo,

lembre-se de sempre ter

troco para seus clientes;

3. Comunicação:

cuide da sua

postura e da forma

de se comunicar com

seus clientes. Procure

sempre se apresentar e

apresentar a sua marca,

mesmo que não efetue a

venda, você pode gerar leads

para seu negócio;

4. Energia elétrica: se informe-se

de forma antecipada sobre a

voltagem do espaço e onde

terão pontos de luz, é

importante saber o que já 

estará disponível para

você e o que você

terá que

providenciar

antes do

evento;

Como lidar com o COVID-19 nos

eventos presenciais?

Acima de todas as preocupações

que você terá durante o evento,

está a sua saúde e a saúde

dos seus clientes. Siga as

determinações da OMS

para qualquer evento

presencial e siga

também todos

os protocolos

da sua cidade.

Chegamos ao fim dessa jornada, agora você é um expositor que integra o 

selo Feiras Unidas POA!

Se ficou alguma dúvida durante esse processo, não se preocupe, iremos 

disponibilizar um canal para retirar suas dúvidas e te dar algumas dicas.

Além disso, iremos realizar lives e algumas postagens em nossas redes que 

servirão de apoio a esse material. Nos segue no @feirasunidaspoa e fique 

por dentro das novidades.

Foi muito bom te acompanhar nessa jornada, nos vemos na feira!

Fim,
ago� é com você

Fique atento

aos decretos em

vigor e, em caso de

 dúvidas, procure a

organização do evento.

Dicas para um

evento consciente:

1. Higienização das mãos: lave

suas mãos com frequência; use

sabão e água ou álcool em gel.

2. Álcool gel: tenha sempre álcool

gel disponível no seu espaço

para para higienização das

suas mãos, de seus clientes e

dos seus produtos. Ofereça

essa forma de cuidado

aos seus clientes.3. Máscaras: Use

máscara durante todo

o evento, mesmo quando

estiver mantendo a distância

física recomendada. Além de ser um

cuidado com sua saúde, demonstra

responsabilidade aos seus clientes. 

4. Distância: sempre que possível,

mantenha uma distância segura dos

seus clientes. Também é importante

evitar o contato físico (apertos de

mão e outras saudações).

Cuide também dos seus

clientes, não deixe criar

aglomerações no seu

estande, atenda uma

pessoa por vez e

controle o fluxo.

Canais oficiais

que trarão toda a

informação necessária

sobre o COVID-19:

Ministério da Saúde:
coronavirus.saude.gov.br/

Secretaria de Saúde/RS:
coronavirus.rs.gov.br/inicial

Prefeitura de Porto Alegre/RS:
prefeitura.poa.br/coronavirus

Decretos Municipais/POA:
prefeitura.poa.br/coronavirus/decretos

Fica a dica:
melhor feito
que perfeito!

Segurança
em primeiro

lugar.

Esse modelo
de evento veio

para ficar,
adapte-se.

Persistência
é o segredo!

Tenha
claro se na sua

marca é melhor ter
quantidade ou

variedade

Estabeleça
uma conexão

com seu
público.

Fiquem
ligadas nas
suas redes!

Lembre-se: a
embalagem é a

cara do seu
negócio.

Atente-se
ao momento

e contexto que
sua persona
está inserida.

O segredo é
o conjunto:

preço, produto,
atendimento e
apresentação.



REALIZADO POR FEIRAS UNIDAS


