
Proposta para sua empresa ser expositora da maior 
Feira da América Latina dos setores de drones, eVTOLs, 

robótica autônoma, espacial e geotecnologias

 A feira será em São Paulo de 9 a 11 de maio de 2023

Validade desta proposta: 31 de dezembro/2022 
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Nosso alcance
PORTAL MundoGEO:
50 mil textos e 200 mil páginas visitadas 
mensalmente

REDES SOCIAIS:
130 mil seguidores: Instagram + Facebook + 
Linkedin + YouTube + Twitter 

WHATSAPP:
5 mil cadastrados recebem diariamente 
nossas notícias

NEWSLETTER:
100 mil profissionais recebem nosso 
informativo diário, seguindo a LGPD (Lei 
Geral de Proteção de Dados)

ALCANCE GEOGRÁFICO:
75% da base de dados é formada por 
profissionais que atuam no Brasil, 15% nos 
demais países da América Latina e 10% de 
outros países

FEIRAS DE NEGÓCIOS:
Desde 2011 a MundoGEO realiza suas Feiras 
de Negócios em São Paulo (SP). A próxima 
edição será de 9 a 11 de maio de 2023. Em 
2022, tivemos 4.200 participantes e 84 
expositores

EVENTOS ONLINE:
Desde 2009 já realizamos mais de mil 
eventos  online. Só em 2021 foram mais de 
100, com mais de 300 palestrantes e 100 mil 
participantes



Feira de Negócios: 9 a 11 de maio de 2023 
(3 eventos + 2 fóruns sobre eVTOLs e Robótica Autônoma)

Centro de Convenções Frei Caneca em São Paulo, SP - Brasil

Público alvo: 
fabricantes, importadores 

de drones, tecnologia 
embarcada, pós 

processamento,prestador
es de serviços, 

contratantes públicos e 
privados, universidades e 

agências reguladoras

Previsão para 2023: + de 5.000 participantes e 120 expositores

Público alvo: 
desenvolvedores e 

prestadores de serviços 
de geotecnologias, 

incluindo as empresas de 
equipamentos, 
universidades e 

contratantes públicos e 
privados 

Público alvo:
 Fabricantes de veículos 

lançadores, satélites, 
provedores de dados e 

soluções, prestadores de 
serviços, universidades, 

agências reguladoras  
 e contratantes públicos e 

privados



Opção 2 : Expositor MundoGEO  

Escolha seu estande da planta da feira que vai acontecer de 9 a 11 de maio de 2023 no Centro de 
Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP). Valores não incluem montagem do estande:

Valores por metro quadrado dos estandes:

    Para contratos assinados até 30 de outubro de 2022:

● R$ 1.350,00 - Parcelamento mensal até o evento 

  Para contratos assinados após 30 de outubro de 2022:

● R$ 1.400,00 - Parcelamento mensal até o evento 



Opção 2 : Expositor MundoGEO  

Escolha seu estande da planta da feira que vai acontecer de 9 a 11 de maio de 2023 no Centro de 
Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP). Valores não incluem montagem do estande:

Valores por metro quadrado dos estandes:

    Para contratos assinados até 30 de outubro de 2022:

● R$ 1.350,00 - Parcelamento mensal até o evento 

  Para contratos assinados após 30 de outubro de 2022:

● R$ 1.400,00 - Parcelamento mensal até o evento 



Proposta: expositor nas feiras  

Escolha seu estande na planta da feira que vai acontecer de 9 a 11 de maio de 2023 no Centro de 
Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP). Valores não incluem montagem do estande:

Valores por metro quadrado dos estandes:

    Para contratos assinados até 31 de DEZEMBRO de 2022:

● R$ 1.350,00 - Parcelamento mensal até o evento 

  Para contratos assinados após 1° de JANEIRO de 2023:

● R$ 1.400,00 - Parcelamento mensal até o evento 

DESCONTOS DE 50% PARA EXPOSITORES NOS CONTRATOS DE MANTENEDORES
(webinars e conteúdos patrocinados)



Para nos seguir nas redes sociais

Jarbas Raichert Neto
 Comercial

         comercial@mundogeo.com

         41 99769-2591

 

Emerson Granemann
Fundador e CEO 

         emerson@mundogeo.com

         41 99995-9701
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