O Centro de Citricultura Sylvio Moreira (CCSM) foi criado em 1928, tornando-se desde
então referência na citricultura brasileira, com forte inserção nacional e internacional,
como centro de produção de citros com alta qualidade genética e fitossanitária, e de
apoio ao setor com a geração de novas tecnologias, produtos e serviços requeridos
para o crescimento da citricultura no País.
Atualmente, o CCSM é um dos vários centros de pesquisa e desenvolvimento do
Instituto Agronômico (IAC), sob coordenação da Agência Paulista de Tecnologia dos
Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Semana da

Citricultura
A Semana da Citricultura, que em 2018 alcançou sua 40ª
edição, conta anualmente com cerca de 40 palestras em sua
programação, realizadas no Centro de Convenções da Citricultura,
com capacidade para 240 pessoas, que pode ser expandida
para até 300 pessoas. Durante a programação, são ministrados
encontros com especialistas que abordam assuntos relacionados
à fitossanidade, inovação tecnológica, nutrição, economia e
políticas públicas relacionadas ao setor.

Expocitros
A Expocitros, considerada a maior feira de marketing citrícola da América Latina, ocorre há mais de 40 anos, em cujo perfil encontram-se
especialistas e profissionais da área, como produtores, administradores de propriedades, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas,
pesquisadores, professores e estudantes vindos de todo o Brasil, e reúne grupo seleto de empresas dedicadas ao
agronegócio dos citros, que expõem seus produtos e serviços na certeza de encontrar importantes clientes no evento. Na feira, os
expositores têm ainda oportunidade de apresentar, para um público qualificado, produtos como defensivos, fertilizantes, mudas,
embalagens, máquinas e equipamentos, frutas e sucos e demais insumos, além de serviços e consultoria relacionados à citricultura.

Infraestrutura
Centro de Convenções da Citricultura com capacidade para até 300 pessoas
Pavilhão de exposição com 2.600 m²
Estandes padronizados
Montadora oficial
Restaurante
Estacionamento gratuito com capacidade para 500 veículos
Segurança
Localização de fácil acesso, através das principais rodovias paulistas
(Anhanguera, Washington Luís e Bandeirantes)
Ampla rede hoteleira em um raio de 15 km de distância

5 Motivos para participar da Expocitros
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Evento é realizado por
uma instituição que é
referência na
citricultura mundial,
com 90 anos de
experiência

Oportunidade de
conhecer as
principais novidades
e tecnologias
recém-lançadas
no setor

Convívio com
principais especialistas,
profissionais e
empresas do
agronegócio

Informações
compartilhadas
durante as palestras
são atestadas por
órgãos científicos
e de extensão

Estrutura atende as
principais necessidades
dos participantes, com
fácil localização,
estacionamento gratuito,
restaurante e opções
próximas de
hospedagem

Oportunidades de investimento
A Expocitros é realizada em pavilhão moderno, com infraestrutura localizada em frente ao Centro
de Convenções da Citricultura, que permite ambiente agradável para a circulação e acomodação
confortável dos participantes ao longo de 33 estandes de expositores. Também possui 29 áreas
externas para exposição de máquinas e equipamentos.

Fidelidade
Para manter os vínculos de confiança com nossos expositores, oferecemos benefícios e propriedades
às empresas participantes da Expocitros no último ano:
• Pagamento facilitado
• Divulgação do evento incluindo a empresa a partir do início do contrato, firmado até 28 de dezembro

de 2018

Benefícios
• Inserção do logotipo da empresa no folder da programação
• Divulgação do logotipo das empresas em mídias do CCSM

Layout dos estandes
Localização na área central da Expocitros
Paredes
Testeira
Sala de reunião

Tipo 1 (40 m ) (28 unidades)
2

Investimento: R$ 27.100,00/un

Depósito
Área de exposição e atendimento
Elétrica
Logotipagem da testeira
Móveis e equipamentos

Tipo 2 (20 m ) (5 unidades)
2

Investimento: R$ 14.500,00/un

Outras oportunidades de investimento
A Expocitros é um ambiente amplo para comunicação do expositor e outras empresas com o público participante. Assim, são disponíveis
outros meios de fixação de marcas e anúncios que podem ser contratados. Confira opções que seguem.

OUTDOOR BOAS VINDAS
FAIXAS
14 áreas para fixação de faixas
Medida: 5 x 0,6 m
Investimento: R$ 1.450,00/un

1 área para outdoor: “boas-vindas”
na entrada do Centro de Citricultura
Medida: 9 x 3 m

Investimento: R$ 2.800,00/un

OUTDOOR

BANNER

3 áreas para outdoor: em locais
privilegiados da expocitros
Medida: 9 x 3 m

10 espaços para banner no restaurante

Investimento: R$ 2.170,00/un

Medida: 0,9 x 1,2 m
Investimento: R$ 541,00/un

CAMISETA
Patrocínio de 100 camisetas polo
para equipe de apoio do evento,
com logo do patrocinador na
manga esquerda
Investimento: R$ 5.500,00

CAPA DE CADEIRAS NO CENTRO DE
CONVENÇÕES DA CITRICULTURA
• 1 cota para 240 espaços para capas

personalizadas de cadeira
OU

• 2 cotas para 120 espaços alternados

para capas personalizadas de cadeira
Investimento 1 : R$ 3.700,00
Investimento 2: R$ 2.260,00/cota

DISPLAY

TOTEM

30 espaços para display de mesa tipo
prisma, com propaganda frente e verso,
apresentado nas mesas do restaurante
da Expocitros
Medida: 14 x 9 cm

10 cotas para divulgação de vídeo em
totem eletrônico na área central da
Expocitros (material de divulgação de
responsabilidade do expositor)
Inserções: 30 s - 30 vezes por dia

Investimento: R$ 1.540,00

FLAGS
20 áreas para flags distribuídas
pelo local da Expocitros
(modelo vela com base solo)
Medida: 3 x 0,85 m
Investimento: R$ 451,00/un

Investimento: R$ 1.900,00/cota

INFLÁVEL
Áreas para infláveis
promocionais

Investimento: a combinar
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FOLDER
Anúncio no folder da
programação para
distribuição digital e
correio, com inserção
de logotipo ou texto

Investimento: R$ 550,00
Página inteira

Investimento: R$ 820,00
Contra-capa

Investimento: R$ 1.720,00

CENTRO DE CITRICULTURA SYLVIO MOREIRA
INSTITUTO AGRONÔMICO
Rodovia Anhanguera, km 158
Caixa Postal 04 CEP 13490-970
Cordeirópolis (SP), Brasil
Fone: (19) 3546-1399 3546-2589
www.ccsm.br

Informações
Expocitros:
Valéria Garcia - valeria@ccsm.br
Comunicação:
Vivian Santos - eventos@ccsm.br
Financeiro:
Nadji Guidotti - nadji@ccsm.br
Montadora oficial:
Montagem Stands - 19 3451-7918/ 19 99781-6407
Coordenação do evento:
Dirceu Mattos Jr - ddm@ccsm.br

