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Comunicado aos expositores 
Fispal Tecnologia e TecnoCarne 2022 

 

A Informa Markets Brasil já está trabalhando junto das principais mídias especializadas 

para promover a divulgação da Fispal Tecnologia e Tecno Carne, que serão 

realizadas no São Paulo Expo, nos dias 21 a 24 de junho. 

Solicitamos sua atenção para responder o questionário abaixo. Este material será usado 

pela 2PRÓ Comunicação, assessoria oficial das feiras, como fonte de pesquisa para 

divulgarmos a participação da sua empresa nos canais de comunicação do evento, além 

da produção de notas, releases e sugestões de pauta para a imprensa. 

1. Quais serão as principais novidades e lançamentos da empresa no evento?  

2. Breve descritivo do(s) produto(s), destacando vantagens, inovações, entre outras 

características que agregam valor para o produto.  

3. Dos produtos expostos, quais estarão funcionando e/ou podem render boas imagens 

para TV?  

4. De que forma a empresa pretende interagir com o público no estande? Haverá algum 

tipo de ação para chamar atenção dos visitantes? 

5. Além da feira, a empresa vai participar de outros eventos simultâneos? Quais? 

6. Outras informações que considere relevantes sobre o setor e/ou a participação da 

empresa no evento 

7. Nome, cargo do porta-voz, e-mail. 

8. Possui assessoria de imprensa? (nome da agência/atendimento/telefones (fixo e 

celular)/e-mail) 

ATENÇÃO: os textos devem ser enviados em word e as fotos/imagens em formato jpeg 

para o endereço de e-mail: fispaltec@2pro.com.br. Para incluirmos a sua empresa nas 

sugestões de pautas e releases que serão trabalhados pela 2PRÓ Comunicação, 

solicitamos que envie as informações até o dia 06 de junho. Esta ação não gera custo 

para o expositor. 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.  Agradecemos pela atenção e 

colaboração. 

 

Mais informações para imprensa: 

2PRÓ Comunicação  

E-mail da equipe: fispaltec@2pro.com.br 
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Teresa Silva - (11) 9-9228-7836 

Jorge Soufen Jr. – (11) 9-8210-8228 

www.2pro.com.br 

 

 

 


