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PLATAFORMA DIGITAL E + E

PLATAFORMA DIGITAL

Facilitar o cruzamento de experiências, “expertise” e negócios. 
Incentivar encontros, entre comprador e vendedor com o produto certo.
Estimular a ligação entre as marcas e um universo exponencial de
compradores nacionais e internacionais, visitantes e jornalistas.
Ser uma fonte contínua de inspiração para todos os profissionais do setor.

A Exponor  Exhibitions apresenta a E+E, uma plataforma digital especialmente
selecionada e altamente focada.

Esta nova plataforma digital foi pensada para criar um ecossistema global do
sector e estreitar as relações entre visitantes e expositores.

Objetivos da plataforma:

https://expocosmetica.exponor.pt/
https://expocosmetica.exponor.pt/


A presença na plataforma
digital proporcionará várias
oportunidades:

Marketplace onde o negócio B2B
decorrerá apenas entre empresa e
possível comprador
Networking sem paralelo
Agendamento de pedidos de reuniões
Possibilidade de videochamadas e
mensagens instantâneas
Conferências e Workshops online.
Acesso a um programa com conteúdos,
bem como vídeos e entrevistas de
diversas marcas.
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DIGITAL E+E
Produtos
Promoção dos seus produtos no marketplace, dentro de
uma categoria.
Escolha boas fotografias e descrições claras e
concisas.
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Informação sobre a Marca
Aproveite a plataforma para promover a sua marca.
Carregue vídeos ou fotografias de alta qualidade, que
transmitam a imagem da sua empresa.

02

Prepare a sua participação
Disponibilize a informação, catálogos e esteja atento às
leads criadas através da plataforma. O objetivo é
aproximá-lo dos seus clientes e parceiros.
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Condições

Presença na plataforma digital para empresas
inscritas na feira física
- Cada empresa pode apresentar gratuitamente 5
produtos, bem como uma página dedicada à
apresentação da sua empresa e uma reunião na
plataforma.

- Para packs adicionais de 10 produtos + 50 reuniões
será cobrado o valor de 150€ + IVA, para pack de 30
produtos + 80 reuniões - 250€ + IVA, para um pack de
50 produtos + 100 reuniões - 300€ + IVA.

- Para terem a sua empresa destacada na Homepage,
deverá ser efetuado um pagamento suplementar de
200€ + IVA (com destaque durante uma semana). Duas
semanas antes da feira, este destaque terá o preçario
semanal de 300€ + IVA.

Para participar na plataforma, a empresa tem
obrigatoriamente de estar formalmente inscrito na feira
e ter efetuado o pagamento da inscrição.
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Condições

Presença apenas na plataforma digital 

- A presença apenas na plataforma e no evento virtual é
possível mediante o pagamento do valor de
participação de 1.250€ + IVA, que inclui a participação
com 50 produtos + 100 reuniões. 



PLATAFORMA
DIGITAL

E+
E


