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* As imagens são meramente ilustrativas.

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

diferenciadas para o PDV.

aumente 
   suas vendas com os
      nossoS expositores



Esses modelos de expositores são liberados após 
avaliação do departamento de marketing em conjunto 

com a gerência comercial.
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EXPOSITORES EM GÔNDOLA



      *Esses modelos de expositores são liberados após análise de volume 
 de compras, consulte condições com seu gerente comercial.

Espaço não é problema! Desenvolvemos expositores personalizados 
de acordo com o espaço e necessidade de sua loja.

EXPOSITORES ESPECIAIS
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EXPOSITORES ESPECIAIS
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Espaço não é problema! Desenvolvemos expositores
personalizados de acordo com o espaço cedido.             



Mix
SBRP110 
SBRP130
SBRP140
SBRP430
SBRU859

Pedido mínimo: 
R$ 3 mil

Mix
SBRP110 

SBRP1030
SBRP1040
SBRU859

Pedido mínimo: 
R$ 2 mil

São três modelos de expositores para atender 
as mais variadas necessidades e espaços nas lojas.

Obs.: Para os expositores padrão, 
os produtos não podem ser alterados.

Obs.: Para os expositores padrão, 
os produtos não podem ser alterados.
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Mix
SBRP1030
SBRUB910
SBRU750

BREX Mini

EXPOSITORES de parede

 0,30m

1,30m

0,
90

m 0
,7

5m

Pedido mínimo: 
R$ 1 mil

 0,30m

 1
,3

6m

BREX 0.3

BREX 0.2

Modelo padrão



Obs.: Para os expositores padrão, 
os produtos não podem ser alterados.
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EXPOSITORES de chão

Expositor
Dupla Face

Pedido mínimo: 
R$ 3 mil

0,60m

1,
35

m

BREX 0.6

Mix
Adesivado
SBRP1040
SBRP1030
SBRUB910
SBRU750

Pedido mínimo: 
R$ 2,5 mil

BREX 14

0,60m

1,
50

m

Mix
Dupla Face
Adesivado
SBRU859

SBRUB910
SBRP110

SBRP1020
SBRP1030
SBRP1040
SBRP415

SBRP1440
SBR3.8

ADVD178

Pedido mínimo: 
R$ 5 mil0,60m

1,
35

m

BREX 0.6 ES

Modelo padrão



 *Esses modelos de expositores são liberados após análise de volume 
 de compras, consulte condições com seu gerente comercial.
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Expositor desenvolvido em aço com 
painel em PS adesivado com imagens 
e informações dos produtos.

(Vinculado ao fornecimento de mix de produtos)
* Para negociar esse modelo, consulte o 
departamento de marketing.

GÔNDOLAS EXPOSITORAS ESPECIAIS

Mix
SBRP859
SBRLB110
SBRP120
SBRP130
SBRP140
SBRP150

OBS. Pedido 
mínimo de 

01 CAIXA MÁSTER 
DE CADA PRODUTO

BREX 0.7E

 0,90m

 2
,0

0m
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*Disponível para vendas especiais. * Para este tipo de expositor as 
ações devem ser coordenadas previamente com o departamento de marketing.

Desenvolvido em papelão e já com o palet para facilitar o transporte, a caixa 
display da Brasforma é uma ótima solução para fazer uma exposição do produto 
próximo aos caixas ou até mesmo formar ilhas nos corredores.

CAIXA DISPLAY



Banners

Wobbler Móbile CanetaBexiga

Display de balcao Folders

Régua de gôndola
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MATERIAL DE MERCHANDISING E APOIO



Site

Youtube

Mídias sociais e aplicativos

Nosso site é de fácil navegação, nele é possível 
baixar imagens dos produtos, assistir vídeos 
de montagem e encontrar lojas físicas/online. 
www.brasforma.com.br

Em nossos canais disponibilizamos vídeos 
de montagem de produtos e intitucionais.
Acesse: www.youtube.com/brasformatv

Acesse nossos mídias através do Facebook, 
Twitter, Youtube, Instagram e Linkedin. Instale 
já o nosso aplicativo e fique por dentro de 
todas as novidades.
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Brasil

+55 (11) 2246-0200
www.brasforma.com.br
vendas@brasforma.com.br

Chile

56 22 6294787
www.brasforma.cl
ventas@brasforma.tie.cl

Estados Unidos

+ 1 877 917 6651
www.brasforma.com.br/en/home-en
grexport@brasforma.com.br


