


O EVENTO 

Ao completar 70 anos, o Sinduscon-RS reunirá em um único lugar 

incorporadoras, construtoras e imobiliárias para promover a venda de 

imóveis com condições especiais. 

O evento acontecerá nos dias 25 e 26/10 das 10h às 22h, e no dia 

27/10 das 11h às 20h, no estacionamento do 4º Andar do Bourbon 

Shopping Wallig. 



Para o Expositor 

A OPORTUNIDADE QUE 

FALTAVA PARA FAZER UM 

BOM NEGÓCIO NA 

COMPRA. 

UM MOMENTO 

ÚNICO PARA 

VENDER. 

Para o Visitante 

BENEFÍCIOS 

1. Condições de financiamento especiais. 

2. Grandes marcas reunidas (facilidade). 

3. Imóveis de médio e alto padrão. 

4. Imóveis prontos. 

1. Condição IPCA pela CAIXA – amplia a 

capacidade de financiamento das pessoas. 

2. Plano de mídia para atrair visitantes. 

3. Prestígio de estar no importante evento, 

entre grandes marcas. 



O NOME 

O nome Galeria de Imóveis surgiu inspirado na ideia de que teremos 

uma verdadeira exposição de oportunidades.  

Pelo fato de estarmos trabalhando com unidades de estoque, cada 

imóvel é único, o que também remete ao universo de obras de arte. 

Além disso, em maior parte trata-se de imóveis de médio-alto e alto 

padrão, e o nome desperta interesse deste público.   



PATROCÍNIO: 

ANÚNCIO 



OUTDOOR 

PATROCÍNIO: 



SPOT DE RÁDIO 

Loc. feminina: 

Chegou a melhor chance do ano para comprar seu imóvel: a Galeria de Imóveis. As principais 

construtoras, incorporadoras e imobiliárias estarão reunidas em um só lugar para oferecer 

milhares de unidades prontas para morar e lançamentos com condições especiais de 

financiamento. Visite a Galeria de Imóveis, de Vinte e Cinco a Vinte e Sete de outubro, no 

estacionamento do 4º andar do Bourbon Shopping Wallig. Realização Sinduscon-RS. 

Patrocínio Caixa Econômica Federal. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. 



PLANO DE MÍDIA 

Facebook 

Instragram 

Google 

Mídia Programática 

+ de 1,9MM pessoas alcançadas 

+ de 4,8k cliques 

30 outdoors em Porto 

Alegre 

Emissoras Gaúcha 

AM/FM, totalizando 152 

inserções 30”. 

DIGITAL OUTDOORS RÁDIO 

Anúncios nos jornais 

JORNAL 

Concentração da mídia de 14 a 25/10. Nas Rádios 
previsão de início (12.10) 



MAPA 



ESTANDE 

 

Módulos de 9m² 

Carpete grafite no piso; 

Testeira frontal com identificação do 

Expositor em letra Caixa; 

Parede divisória em painéis laminados e 

estrutura de alumínio com pé direito de 

2,48m e altura externa de 2,66m 

(Octanorm); 

Iluminação com lâmpadas LED Tubular; 

Uma tomada monofásica (220v); 

 

Modelo 

montagem básica   

(esquina) 
 



ESTANDE 

Opções para locação 
Módulos 9m² 



Informações: recepcao@sinduscon-rs.com.br 

Comercialização: galeriadeimoveis@luizbasso.com.br 
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