


A “SC EXPO DEFENSE - FEIRA DE TECNOLOGIAS E PRODUTOS DE DEFESA" será realizada de 27 a 29 de Setembro de 2019, na

cidade de Florianópolis, pelo Centro das Indústrias do estado de Santa Catarina - CIESC e pela Base Aérea de Florianópolis, por meio

do COMDEFESA – Comitê da Indústria de Defesa.

O evento irá reunir profissionais das áreas de Defesa, com o objetivo de mostrar o que há de mais moderno em produtos e

tecnologia de Defesa, promovendo a integração das Forças Armadas com a indústria e centros de tecnologia.

Os desafios da indústria desses segmentos também serão discutidos ao longo dos três dias de evento, através de painéis e

palestras dinâmicas, além da exposição de produtos e serviços. Participarão do evento autoridades civis e militares, representantes

governamentais e executivos de empresas do setor, para tratar das oportunidades apresentadas pelo segmento.



COMDEFESA - Instância consultiva da 

Federação das Indústrias de Santa 

Catarina – FIESC, cujo papel primordial 

é a aproximação entre o setor Industrial 

e as Forças Armadas, promovendo a 

inovação e a geração de 
oportunidades de negócios e o 

desenvolvimento do setor de defesa 
como segmento estratégico para Santa 

Catarina.



Induzir adequações ao processo 

produtivo para preparar a indústria 
visando a ofertas de produtos e serviços 
para a Indústria de Defesa.

Ampliar o relacionamento da indústria 
com as forças armadas.

Garantir o apoio institucional nas demandas 
relacionadas à Indústria de Defesa.

Identificar e desenvolver tecnologias e 
projetos de interesse da Defesa.

Aumentar a participação da indústria 
como fornecedora de produtos para a 

Defesa, por meio da disseminação de 
informações voltadas ao setor.
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INDÚSTRIA

ACADEMIA GOVERNO (FA)



Florianópolis - Cidade do Evento



 Floripa - Como é carinhosamente conhecida, é a capital do Estado de Santa 

Catarina, uma cidade moderna e cosmopolita, onde o novo e o antigo 

convivem harmoniosamente, quer nos balneários agitados, quer nas 

pacatas vilas de pescadores.

 Paisagens naturais que estão entre as mais belas do Brasil.

 Mais de 42 praias, inúmeros parques, reservas naturais, praças, lagoas e 

dunas. 

 Ótima infraestrutura urbana, humana e social. Segundo dados da ONU é a 

capital com melhor índice de desenvolvimento humano do Brasil.

 Florianópolis oferece ainda um dos mais modernos parques hoteleiros do 

Brasil,  Shoppings, Teatros, Cinemas e Restaurantes de nível internacional 

com várias especialidades, além da gastronomia regional.
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ESTRUTURA



18 ESTANDES 4X3 = 12m²

20 ESTANDES 4X5 = 20m²

17 ESTANDES 3X3 = 9m²

12 ESTANDES 3X5 = 15m²

SANITÁRIOS

ÁREA DE EXPOSIÇÃO





Benefícios:

o 40 inscrições cortesia para o evento (congressista)

o 20 credenciais expositor

o Estande com montagem básica de 40 m², em localização privilegiada

o 02 simpósios satélite com a duração de 30 minutos cada

o Logomarca com destaque no hot site da feira

o Logo no Aplicativo do evento

o Inserção da logomarca na sinalização interna e externa da feira

o Inserção da logomarca no material impresso da feira

o Colocação de material impresso na pasta dos participantes (fornecido pelo patrocinador)

o Citação do nome do patrocinador pelo mestre de cerimônia na abertura da feira

Investimento R$ 50.000,00



Benefícios:

o 20 inscrições cortesia para o evento (congressista)

o 16 credenciais expositor

o Estande com montagem básica de 20 m², em localização privilegiada

o 01 simpósio satélite com a duração de 30 minutos cada

o Logomarca com destaque no hot site da feira

o Inserção da logomarca na sinalização interna da feira

o Inserção da logomarca no material impresso da feira

o Colocação de material impresso na pasta dos participantes (fornecido pelo patrocinador)

o Citação do nome do patrocinador pelo mestre de cerimônia na abertura da feira

Investimento R$ 30.000,00



Benefícios:

o 15 inscrições cortesia para o evento (congressista)

o 10 credenciais expositor

o Estande com montagem básica de 15 m², em localização privilegiada

o 01 simpósio satélite com a duração de 15 minutos

o Logomarca no hot site da feira

o Inserção da logomarca no material impresso da feira

o Colocação de material impresso na pasta dos participantes limitado a 04 páginas (fornecido pelo

patrocinador)

Investimento R$ 20.000,00



Benefícios:

o 10 inscrições cortesia para o evento (congressista)

o 05 credenciais expositor

o Estande com montagem básica de 12 m², em localização privilegiada

o Logomarca no hot site da feira

o Inserção da logomarca no material impresso da feira

Investimento R$ 10.000,00



o O valor relativo aos estandes para a “Categoria Expositor”, será de

acordo com o número do estande/planta, bem como de acordo com o

valor do m², conforme especificado abaixo:

Investimento (estante com montagem básica)

R$ 550,00 m² até 30 de Agosto de 2019
R$ 650,00 m² após 30 de Agosto de 2019

o O espaço só será confirmado após a assinatura do contrato. O

pagamento poderá ser parcelado sem reajuste, sendo que o mesmo deverá

estar quitado até o dia 15 de setembro de 2019.

Informações Comerciais:

Attitude Promo: Jóice Franck

(48) 3047-7600 – joice@attitudepromo.com.br

Luciane Camilotti – (048) 99961-6291

Executiva COMDEFESA 

Vanessa Wohlgemuth – (048) 99989-6837

Assessora de Gestão Organizacional e Câmaras 

Especializadas FIESC

mailto:joice@attitudepromo.com.br


Organização:

Apoio:

Realização:


