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Saiba o que é a
FESUPER

A Feira e Exposição Alagoana de

Supermercados é um evento que visa gerar

negócios e desenvolver os setores envolvidos,

trazendo inovações serviços e exposições de

produtos. Os expositores da FESUPER são

formados por Fabricantes/Indústrias,

Atacadistas, Distribuidores, serviços,

equipamentos, tecnologias, Instituições

financeiras, entre outros. Para os expositores de

Micro e Pequenas Empresas, o evento oferece

um tratamento diferenciado, contribuindo para o

fortalecimento dos que buscam novos negócios

e oportunidades no mercado.

PÚBLICO
ALVO

A FESUPER alcança um público que envolve

todos àqueles que direta ou indiretamente

estejam ligados ao Setor de Supermercados,

Mercadinhos, lojas de conveniências,

Panificação, Bares e Restaurantes, Buffets,

Setor de Farmácia e afins, 



A 20ª FESUPER é o maior evento do Setor de Autosserviço de

Alagoas, atraindo assim a participação das grandes

empresas do Estado, como também de empresas de todo o

País, contribuindo para o crescimento do Setor, abrindo

novos nichos de mercado, mas tendo como um dos focos

principais a criação de novas oportunidades aos pequenos e

micros Empresários do Setor varejista. Com um sucesso de

público visitante já conhecido, a FESUPER vem mantendo o

o mesmo patamar não só graças a sua versatilidade – já foi

Encontro, Exposição, tornou-se Feira e como Feira saiu da

capital Maceió, sendo realizada por três anos na principal

cidade do interior de Alagoas, Arapiraca e agora retorna à

Maceió – mas principalmente por sua forma impar de

investimento e negociação de estandes e cotas de

patrocínios. Aliado a este fator temos também o local da

realização da 20ª FESUPER, o Centro de Convenções de

Maceió, que oferece todas as condições para a realização de

um evento de grande porte, atraindo um público qualificado

para a realização de negócios e networking. O público da

FESUPER é formado por empresários, CEOS, gerentes,

diretores de empresas do autosserviço e afins.

PÁGINA 2

OBJETIVOS



1) Estandes com tamanhos diversificados, a partir 9m² com montagem

básica = carpete grafite, iluminação proporcional, testeira simples em

caracteres, ponto de tomada, etc. 

2) Valor por m² = R$ 390,00 na área central = R$ 375,00 nas laterais = R$

300,00 sem montagem. 

3) Situações especiais: a negociar. 

4) Pagamentos parcelados. 
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INVESTIMENTO

Mostra de estande básico



RESULTADOS

A FESUPER tornou-

se um evento impar

para o Estado e

toda região. São 20

anos promovendo

todos os setores

que de alguma

forma estão ligados

ao varejo de

alimentos.

Em 20 anos de sucesso a FESUPER é a responsável

direta pela concretização de negócios, aumentando

significativamente a meta das empresas

participantes; inserção no mercado de novas

tecnologias da informação, lançamento de produtos,

equipamentos e maquinários, além de condições de

pagamentos especiais, movimentando e

desenvolvendo a economia local. Possibilitando

condições especiais aos Micros e Pequenos

Empresários/Empreendedores individuais, a

FESUPER alcança seu objetivo principal ao aproximá-

los de potenciais clientes. Em 2019, o Evento

prospectou um faturamento aproximado de R$

37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais) durante

o período. Visitação: 7.100 pessoas durante os três

dias da Exposição.



A FESUPER tem uma ampla divulgação na mídia

local. 

São inserções diárias (na semana do evento) nos

intervalos dos principais programas locais de

transmissoras distintas.

Como também são produzidos spots para a rádio

que são divulgados em rádios da capital e do

interior do Estado.

Além da mídia paga, há uma grande cobertura por

parte de rádios e Tvs antes do evento e durante os

dias de exposição.

DIVULGAÇÃO

Mídia paga e Espontânea
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Nossas redes sociais são administradas por um

empresa de comunicação que cuida de todas as

imagens e o conteúdo escrito é elaborado por

nossa assessoria de comunicação.

Com a onipresença dos smartphones hoje em

dia, não podemos negar o enorme impacto das

mídias sociais na divulgação de quaisquer

eventos de negócios. Mas só a presença online

não é suficiente - é preciso ter informações sobre

o comportamento online de seus seguidores e

usar esses dados para promover ainda mais o

evento. Assim, a Associação dos Supermercados

de Alagoas, conta com uma empresa de

comunicação que aliada à assessoria de

comunicação cuidam da divulgação e promoção

da FESUPER.
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Redes
Sociais



Modelo de outdoor espalhado pela capital Maceió e no interior do Estado em uma das
edições da FESUPER

Nosso público alvo é impactado também pela campanha em outdoors nos

principais pontos da capital e nas principais cidades do interior de

Alagoas.

Além dos outdoors e toda a campanha de mídia, a FESUPER é divulgada

também através de folders (mala direta), cartazes (afixados em

supermercados) e em redes sociais.

Utilização de Campanhas Pagas
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RECONHECIMENTO

Sempre muito prestigiada a FESUPER atrai a atenção de autoridades

governamentais, do setor do comércio e de associações

supermercadistas de outros Estados.

A abertura do evento conta sempre com a participação de representantes

do governo estadual, prefeitura, câmara de vereadores, Assembleia

Legislativa, do Congresso e de ministros. Especificamente do setor há

sempre a participação de representantes da Associação Brasileira de

Supermercados (ABRAS), de associações estaduais e de todo o setor que

integra o comércio e a indústria.

última edição da FESUPER com a presença do prefeito da cidade e diversas autoridades
políticas e do comércio.
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PÁGINA 08

ESTANDES FESUPER - EXPOSITORES



PÁGINA 08

LOCAL DO EVENTO: CENTRO DE
CONVENÇÕES DE MACEIÓ
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PLANTA OFICIAL


