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A Brasforma possui uma gama de expositores para atender 
as mais diversas necessidades.  Oferecemos soluções di ferenciadas 
para o PDV.

* As imagens são meramente i lustrat ivas.
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Aumente suas 
vendas com os 
expositores 
Brasforma!

* As imagens são meramente i lustrat ivas.



*Esses modelos de expositores são l iberados 
após anál ise de volume de compras,  consulte 
condições com seu gerente comercial .

EXPOSITORES EM GÔNDOLA

Expositores especiais desenvolvidos 
de acordo com a necessidade de cada loja.
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EXPOSITORES ESPECIAIS
Espaço não é problema! Desenvolvemos expositores 
personalizados de acordo com a necessidade de cada loja.
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*Esses modelos de expositores são l iberados 
após anál ise de volume de compras,  consulte 
condições com seu gerente comercial .



EXPOSITOR ESPECIAIS
Espaço não é problema, sempre encontrarmos uma 
solução para você expor os suportes Brasforma. 
Desenvolvemos expositores personalizados.
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*Esses modelos de expositores são l iberados 
após anál ise de volume de compras,  consulte 
condições com seu gerente comercial .

*Esses modelos de expositores são l iberados 
após anál ise de volume de compras,  consulte 
condições com seu gerente comercial .



EXPOSITOR DE PAREDE PADRÃO
São dois modelos de expositores para atender as mais variadas 
necessidades e espaços nas lojas.
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São dois modelos de expositores para atender as mais variadas 
necessidades e espaços nas lojas.

BREX.02
Expositor em MDF adesivado
Produtos:  SBRP110 /  SBRP130 
SBRP140 /  SBRP430 /  SBRU859
Medidas:  1,30x0,90m (LxA)

BREX.03
Expositor em MDF adesivado
Produtos:  SBRP110 /  SBRP120 /  SBRP130
SBRP140 /  SBRU859
Medidas:  0,30x1,36m (LxA)

*Para l iberação desses modelos de expositores,  consulte o valor mínimo de 
pedidos com seu gerente comercial  ou com o departamento de market ing.



EXPOSITORES DE CHÃO
Esses modelos de expositores,  são ideias 
para espaços pequenos e ações pontuais.
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BREX.14
Expositor em MDF adesivado
Produtos:  Personalizado
Medidas:  0,40X1,50m (LxA)
Medidas da Base:  0,40x0,50 (LxP)

*Os modelos BREX.10 e BREX.14 serão l iberados após anál ise 
de volume de compras,  consulte o seu gerente comercial .

BREX.06
Expositor em MDF com 
logo Brasforma – Dupla Face
Produtos:  Personalizado
Medidas:  0,60X1,35m (LxA)
Medidas da Base:  0,60x0,50m (LxP)
Possui rodízios

*Para liberação do BREX0.6 
consulte o valor mínimo de 
pedidos com seu gerente 
comercial ou o departamento 
de marketing.

BREX.10
Expositor em MDF 
adesivado – Dupla Face
Produtos:  Personalizado
Medidas:  0,70X1,50m (LxA)
Medidas da Base: 
0,70x1,00m (LxP)

adesivado – Dupla Face
Produtos:  Personalizado
Medidas:  0,70X1,50m (LxA)

Medidas da Base:  0,40x0,50 (LxP)



GÔNDOLAS EXPOSITORAS ESPECIAIS*

Expositores desenvolvidas em aço 
com painel  em PS adesivado com imagens 
e informações dos produtos.
(Vinculado ao fornecimento 
de mix de produtos)
* Para negociar esses modelos,  consulte 
o departamento de market ing.
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BREX12
Medidas:  0,90x2,00x0,50m (LxAxP)
Produtos:  HDMI00218 /  HDMI0123
HDMI0135 /  SBRP414 /  SBRP414
SBRP145 /  SBRP613 /  SBRL501
SBRP430 /  SBRP641
OBS: Pedido mínimo de 
01 CAIXA MÁSTER DE CADA PRODUTO

BREX.07
Medidas:  0,90x2,00x0,50m (LxAxP)
Produtos:  SBRUB859 /  SBRLB110
SBRP120 /  SBRP130 /  SBRP140
SBRP150.
OBS: Pedido mínimo de 
01 CAIXA MÁSTER DE CADA PRODUTO

*Esses modelos 
de expositores são 
l iberados 
após anál ise de 
volume de compras, 
consulte condições 
com seu gerente 
comercial .

Medidas:  0,90x2,00x0,50m (LxAxP)
Produtos:  SBRUB859 /  SBRLB110



CAIXA DISPLAY
Desenvolvida em papelão e já com o palet  para faci l i tar 
o t ransporte,  a caixa display da Brasforma é uma ót ima 
solução para fazer uma exposição do produto próximo 
aos caixas ou até mesmo formar i lhas nos corredores.

09 - Catálogo de PDV

*Disponível  para vendas especiais.
* Para este t ipo de expositor as ações devem ser coordenadas 
previamente com o departamento de market ing.
* Para este t ipo de expositor as ações devem ser coordenadas 
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MATERIAL DE MERCHANDISING E APOIO

Material promocional

Banners

WobblerFolheto Bexiga

Régua de gôndola

Móbile Caneta
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Site

Youtube

Nosso si te é de fáci l  navegação, nele 
é possível  baixar imagens dos produtos 
assist i r  v ídeos de montagem e encontrar 
lojas f ís icas/online.  www.brasforma.com.br

Em nosso canal  disponibi l izamos vídeos 
de montagem de produtos e inst i tucional .
Acesse:  www.youtube.com/brasformatv

Download

Mídias Sociais e Aplicativo

Acesse nossos mídias através 
do Facebook, Twit ter,  Youtube, Instagram
e Linkedin.  Instale já o nosso apl icat ivo
e f ique por dentro de todas as novidades.



w w w. b r a s f o r m a . c o m . b r
v e n d a s @ b r a s f o r m a . c o m . b r
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