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Exclusividade dos mailings
Faculdades/ Escolas/Cursos 

R$2600,00 + 100%  1ªmensalidade

BASES DO PROJETO
Queremos com esta, te convidar a participar da
ExpoEducacional 2021. Na primeira fase do projeto, através da
nossa plataforma de dados, redes sociais e diversos polos
espalhados pelo estado, fomentamos e criamos a expectativa
junto aos usuários das exposocias,  A seguir...Partiremos  para
o evento, dentro da segurança que demanda o momento,  com
o apoio e a participação de parceiros de acordo com a politica
de descontos em bolsas, onde cada um aproveitará  todo ou
parte do mailing construído, dentro de cada segmento e
abrangência. 

CRONOGRAMA
Evento se realizará no dia 30 de janeiro das 10 ás 15horas, na sede da ExpoSocial, Rua Capitão
Cruz 700, Vista Alegre, divisa com Cordovil. 
Os interessados poderão participar fisicamente, obedecendo todas as regras de segurança
decorrentes a pandemia. 

Para o exclusivo será permitido a utilização do auditório e plataforma de dados para realização
do vestibular social , assim como a panfletagem e abordagem por todo evento.  

Todos os investimentos serão realizados diretamente nas contas da instituição.

Os interessados poderão realizar investimentos através de cartão em até 12 vezes, com a menor
taxa de juros do mercado. 

A EMPRESA
Somos a ExpoSocial - CSMCONFRAMERJ, o maior
segmento de ativismo e promoção social em atividade
no estado do Rio de janeiro. Nos ùltimos dois anos
mesmo tendo como obstáculo a pandemia da Covid 19, 

 interagimos e atendemos a mais de 100 mil pessoas
em diversas demandas  com serviços gratuitos,

oportunidades, negócios e entretenimento. 
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INVESTIMENTO,COMO PARTICIPAR?
01

02 Partilhamento dos mailings
Faculdade/Escolas/Cursos
R$1000,00+ 50% 1ª mensalidade

03
Plataforma de dados 90 mil participantes 

Duas inserções semana R$1000,00
Três inserções por semana R$1200,00  

04
Banners Expositivo 

interior do evento (196x90)

R$350,00 (10 dias)


