
40 Anos de Experiência, Inovação e 
Práticas Sustentáveis 



A	  Empresa	  

A	  Publistand	  é	  uma	  das	  empresas	  líderes	  do	  mercado	  de	  eventos	  no	  
país,	  com	  mais	  de	  40	  anos	  de	  atuação.	  
	  
Essa	  posição	  de	  destaque	  deve-‐se	  ao	  inves?mento	  constante	  na	  
formação,	  desenvolvimento	  e	  aprimoramento	  de	  uma	  equipe	  
altamente	  qualificada	  capaz	  de	  captar	  as	  inovações	  do	  setor	  e	  
apresentar	  aos	  clientes	  soluções	  adequadas	  e	  diversificadas	  nos	  
mais	  variados	  ?pos	  de	  eventos.	  

Sede	  São	  Paulo	  
2.200	  m²	  de	  Área	  Construída.	  



A	  Empresa	  

Vencedora	  de	  diversos	  prêmios	  no	  mercado	  nacional	  e	  
internacional,	  a	  Publistand	  tem	  como	  principal	  preocupação	  a	  
valorização	  da	  marca	  do	  cliente	  através	  de	  um	  atendimento	  
personalizado	  em	  todas	  as	  fases	  do	  projeto.	  
	  
A	  cria?vidade	  e	  a	  ousadia	  de	  seus	  projetos,	  o	  primor	  na	  qualidade	  
dos	  materiais	  u?lizados	  na	  construção	  dos	  estandes	  e	  uma	  equipe	  
perfeitamente	  entrosada	  garantem	  a	  entrega	  perfeita	  do	  seu	  
evento.	  

25	  Vezes	  Campeã	  do	  

“Prêmio	  Caio”	  	  



A	  Empresa	  

É	  uma	  filosofia	  de	  trabalho	  baseada	  no	  respeito	  ao	  cliente,	  na	  
valorização	  do	  potencial	  humano	  e	  na	  capacidade	  de	  ter	  um	  
comportamento	  é?co	  em	  todas	  as	  etapas	  de	  negociação.	  
	  
	  

Equipe	  Publistand	  



Principais	  A?vidades	  

• 	  Estandes	  
• 	  Lançamento	  de	  Produtos	  

• 	  Convenções	  
• 	  Eventos	  Corpora?vos	  

• 	  Feiras	  Temá?cas	  

• 	  PDV	  

• 	  Show	  Room	  

• 	  Displays	  



Clientes	  Atendidos	  

• 	  Volvo	  CE	  do	  Brasil	  
• 	  Moto	  Honda	  da	  Amazônia	  

• 	  Avaya	  do	  Brasil	  	  
• 	  DAF	  do	  Brasil	  

• 	  Nissan	  do	  Brasil	  	  
• 	  Cisco	  do	  Brasil	  

• 	  Coca	  -‐	  Cola	  

• 	  Heineken	  
• 	  Toyota	  do	  Brasil	  

• 	  Grupo	  Roca	  
• 	  Wirtgen	  Group	  

• 	  Schnell	  do	  Brasil	  
• 	  BLM	  Group	  



.	  Entre	  em	  contato!!!	  

Solicite	  o	  book	  completo	  e	  tenha	  acesso	  a	  mais	  

	  informações	  inclusive	  cases	  atualizados.	  



Todos	  Direitos	  Reservados	  –	  Publistand	  1973	  /	  2013	  

www.publistand.com.br	  

atendimento@publistand.com.br	  

Telefone:	  5511	  –	  3855.4722	  
	  


