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CIIE 2018
Xangai-China
5 a 10 de novembro

Trata-se da primeira 
edição da feira, 
anunciada pelo 
Presidente da China, Xi 
Jinping, para promover o 
comércio mundial e 
marcar o aniversário da 
abertura do mercado 
chinês. 



Pavilhão Institucional (256m²)

Bens de Consumos (90m²)

Equip. Médicos (60m²)

Alimentos e 

Bebidas 

(800m²)

Serviços 

(195m²)

Pavilhões

Abertura do evento



INSTITUCIONAL









Hall 5.2 – A01



Pavilhão 
de 
Negócios



Alimentos e 

Bebidas







Vitrines

800m²

65 expositoras:
47 empresas
18 vitrinesHall 7.2 b6-01



entrada



Serviços





195m²

Vitrines

16 expositoras:
6 empresas
6 vitrines



Hall 1 – 1A6-001

entrada



BENS DE CONSUMO





Vitrines

Empresas

90m²

6 expositoras:
2 empresas
4 vitrines 



Hall 6.1 B4-05

entrada

entrada



Equipamentos médicos e de Saúde





60m²

4 expositoras:
3 empresas
1 vitrine



Hall 7.1 C2-01

entrada

entrada



POR QUE PARTICIPAR?

Exibir produtos/ 
serviços para 
empresas estatais, 
importadores, 
comerciantes, 
distribuidores e 
sub-distribuidores
regionais, varejistas

Identificar e 
explorar 
oportunidades de 
negócios para 
entrar no mercado 
da China e / ou 
aumentar suas 
exportação

Networking



O QUE A APEX-BRASIL OFERECE

ESTRUTURA FÍSICA 
com montagem, 
para as empresas

Facilitação para 
CONSTRUÇÃO DE 

AGENDAS

Estratégia de 
COMUNICAÇÃO 

INTEGRADA para o 
evento

EQUIPE DE APOIO
durante o evento

Programação
Data Atividade

04 de novembro Receptivo da delegação brasileira

05 a 10 de novembro Participação na CIIE 2018

07 de novembro Rodada de Negócios - Bank of China

08 de novembro Visita da delegação de Hunan nos pavilhões



PERFIL DOS VISITANTES

150.000
compradores

Delegações de 
empresas de todas as 
províncias da China 
participarão do CIIE

+

Nos dois últimos dias a feira 
será aberta ao público geral

+

 Empresas estatais
 Comerciantes
 Distribuidores e sub-

distribuidores regionais
 Empreendedores 

individuais e empresas 
privadas

 Varejistas on-line e off-line

Capacidade diária de cerca 
de 200.000 visitantes.

+



PARCEIROS

FIESP
CNI
CNA

Banco do Brasil

Embratur

Entidades de 
classe

MRE
MDIC
MAPA
MTur



ESTRATÉGIA DE 
MARKETING & 
COMUNICAÇÃO
CIIE 2018



1

2

Consumidor final 
chinês

PÚBLICOS
Quais públicos iremos focar nosso esforço de comunicação.

Empresas chinesas 
(compradores, 

varejistas, investidores)

Mostrar o Brasil como provedor de produtos e 
serviços já importados pela China, aliando 
informações sobre o modo de viver do brasileiro, sua 
culinária, além de outros temas em que o Brasil já é 
reconhecido, como paisagens naturais e cultura.

Consumidores e potenciais 
consumidores de produtos 

brasileiros na China

Compradores ou potenciais 
compradores, investidores ou 

potenciais investidores no Brasil

3
Jornalistas e influenciadores 

chineses

Mostrar o Brasil como provedor de produtos e 
serviços já importados pela China, e que a 
participação brasileira no mercado chinês poderá 
ser intensificada, evidenciando sua qualidade.

Estreitar relacionamento por meio de ações de RP 
oferecendo a experiência brasileira e conteúdo 
qualificado sobre o Brasil e a presença na CIIE 
2018.

Imprensa local

4 Empresas brasileiras

Divulgação da participação brasileira na feira com 
comunicação voltada para o Brasil, gerando leads 
para a Apex-Brasil e seus serviços como parceira 
estratégica do exportador.

Empresa brasileira



a.

CONCEITO 
DISCURSO E LINHA CRIATIVA



a.

CONCEITO

Be Brasil

CRIAÇÃO

Mostrar aos chineses 
nossos melhores 
produtos e serviços e 
como os usamos

+

Os produtos brasileiros 
carregam em si toda a 
criatividade, diversidade, 
sustentabilidade e inovação do 
nosso país, características que 
agradam aos mercados mais 
exigentes – como o chinês. 

+

 Alinhado com a estratégia 
da Apex-Brasil

 Trabalhando 
paralelamente com as 
empresas participantes e 
os atributos do Be Brasil

O conceito Be Brasil já é 
largamente utilizado pela 
Apex-Brasil no enaltecimento 
de produtos e mercados 
brasileiros. Utilizamos o 
mesmo conceito, alinhando o 
discurso entre todas as ações 
e eventos promovidos pela 
Apex-Brasil.



a.

CONCEITO

Entregando o melhor do Brasil
A justificativa para esses 
níveis de discurso é  envolver 
o público chinês não só no 
que estamos levando de 
produtos e serviços, mas sim 
deixar o Brasil mais próximos 
deles.

DEFINIÇÃO DAS FORMAS DE APLICAÇÃO

Promover 
degustações de 
produtos 
alimentícios e 
experiências com 
moda, 
equipamentos 
médicos e serviços

1º nível do discurso

Mostrar que esses 
produtos fazem 
parte do dia-a-dia 
do brasileiro e por 
meio deles pode-se 
sentir o jeito 
brasileiro de viver

2º nível do discurso

Aliado a essas 
experiências, 
apresentaremos 
muito do que a China 
já conhece do Brasil 
(paisagens naturais, 
música), para ligar a 
experiência com os 
produtos com o 
nosso país 

3º nível do discurso



a.

LINHA VISUAL

Utilizamos o Be Brasil 
como linha criativa pois já 
é o modelo adotado para 
os pavilhões da Apex-
brasil em feiras 
internacionais. Além disso, 
as empresas vitrines que 
comporão as ativações 
foram selecionadas 
seguindo o os atributos do 
Be Brasil: 
sustentabilidade, 
diversidade, criatividade e 
inovação.





b.

CONTEÚDO
ESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DO EVENTO



b.

DIRECIONAMENTO

PREMISSAS

A China é o primeiro parceiro 
comercial do Brasil, mas poucos 
sabem que o Brasil é o oitavo país 
de quem a China mais importa

+

O BRASIL É UM 
GRANDE PARCEIRO 

COMERCIAL DA 
CHINA E PODERÁ SER 

AINDA MAIOR

NÍVEIS

Mostrar que o Brasil é mais do 
que os chineses conhecem

Todos os públicos

A China conhece pouco o Brasil. 
Sabe que há paisagens naturais, 
cultura, futebol e praia. 

Os chineses fazem uma relação 
positiva ou neutra sobre o Brasil

1

2

3

O Brasil possui produtos de 
qualidade compatíveis com a 
exigência do mercado
Todos os públicos

=
4

1

2

3

4



b.

COMUNICAÇÃO

Pré-Evento Durante o evento Pós -Evento

• Seminário Folha 

SP/Xinhua/CCTV –

produção de conteúdos 

para mídias digitais

• Agendas de entrevistas de 

aquecimento (CGTV, 

Xinhua, People’s Daily, 

CBN, Economic

Information Daily, China 

Economic Weekly, Tencent

Video, Bloomberg, CNN e 

outros)

• Divulgação de ativações e 

eventos programados

• Agenda de entrevistas 

com empresários

• Agenda de visita de 

jornalistas aos estandes 

brasileiros

• Produção de conteúdo 

digital 

• Utilização de hashtags, 

headers, etc.

• Manutenção de conteúdo 

nas mídias digitais



[c.]

PAVILHÃO 
INSTITUCIONAL 
E ATIVAÇÕES
1 PAVILHÃO INSTITUCIONAL



[c.]

PAVILHÃO INSTITUCIONAL E ATIVAÇÕES

5 A 10 DE NOVEMBRO DE 2018

• DEGUSTAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS
• MOSTRA DE PRODUTOS BRASILEIROS DE VESTUÁRIO E CALÇADOS, 

MÉDICO-HOSPITALAR E SERVIÇOS
• INTERAÇÃO COM MANEQUINS VIVOS (ZENTAIS)
• ENTREGA DE BRINDES (ECOBAGS E FITAS DO SENHOR DO BONFIM)
• ATRAÇÃO CULTURAL: BATUQUE DIGITAL
• VÍDEOS SOBRE O BRASIL: BIOMAS, AGONEGÓCIO, TURISMO, ARTE E 

CULTURA, ECONOMIA E ECONOMIA CRIATIVA

Pavilhão 
institucional

Mostrar o Brasil para a China

Na CIIE 2018, o Brasil será um dos 

12 países homenageados. Nesse 

sentido, teremos um espaço 

diferenciado para mostrar sobre 

como nossos produtos fazem parte 

do nosso dia-a-dia, nossa cultura e 

outras potencialidades do Brasil.

O PAVILHÃO SERÁ TODO MONTADO COM SIMULAÇÕES DE 
CONTÊINERES DE CARGA. CADA CONTÊINER REPRESENTARÁ UM 

SETOR: ALIMENTOS E BEBIDAS, BENS DE CONSUMO, MÉDICO-
HOSPITALAR E SERVIÇOS

2

1

4

3



PLANTA 3D
6 VÍDEOS NOS LEDs



PLANTA 3D



EXEMPLO
CONTÊINER ALIMENTOS E BEBIDAS



EXEMPLO
CONTÊINER BENS DE CONSUMO



EXEMPLO
CONTÊINER MÉDICO-HOSPITALAR



EXEMPLO
CONTÊINER SERVIÇOS



EXEMPLO
MANEQUINS VIVOS



FITA SENHOR DO BONFIM

ECOBAG



BATUQUE DIGITAL



ILUSTRAÇÃO
ATIVAÇÃO CHROMA KEY



OBRIGADO!
CIIE 2018

Gerência de Comunicação, Marketing e Relacionamento com Clientes


