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A FRANQUIA XPERIENCE é uma moderna 
vitrine de oportunidades de negócios. 
Um evento que reúne num mesmo local 
várias marcas franqueadoras e 
licenciadoras; e representantes de toda 
a cadeia que envolve este segmento de 
negócios.

A FEIRA

É uma feira de franquias com três dias de duração. Através 
de stands montados, os expositores apresentam os seus 
produtos e serviços, dando ao visitante maior visibilidade 
das possibilidades de negócios oferecidas.



SALVADOR   14, 15 e 16 de Agosto

FLORIANÓPOLIS   06, 07 e 08 de Novembro

EDIÇÕES 2020



FORMA DE ATUAÇÃO
Para a franquia é muito importante 
participar do evento, pois a exposição 
da marca se dá através de:

PRESENÇA DIGITAL na nossa plataforma online de 
notícias CENTRAL DA  FRANQUIA (Portal de Notícias, 
Newsletters e Redes Sociais), no site da feira FRANQUIA 
XPERIENCE (Informações sobre os expositores e Newsletter) 
e no APP da feira (Informações sobre os expositores).

PRESENÇA LOCAL com a realização do evento FRANQUIA 
XPERIENCE (Feira com exposição, Palestras e Roadshow) 
visando favorecer o desenvolvimento, a integração e a 
criação de novos negócios e parcerias entre os mais 
importantes perfis relacionados ao universo do franchising: 
investidores, empreendedores, fornecedores e clientes.



VISIBILIDADE
Presença do expositor:
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CAPTAÇÃO DE LEADS
Oportunidades para prospecção de clientes:

Stand

Roadshow Xpress Franquias

Assessoria E-mail MKT

Franquias

Cadastro
Newsletter

Cadastro

Merchandising

Palestras

App
Site

franquiaxperience.com.br

Feira

Site
centraldafranquia.com



RETORNO PARA A MARCA
Sua marca terá uma visibilidade muito 
maior participando da FRANQUIA 
XPERIENCE.
Com um investimento justo, você tem a possibilidade de 
levar a sua oferta de negócio para muito mais gente, e o 
melhor, é direcionado  para um público com grande 
potencial de conversão, pois oferecemos o melhor
Custo x Benefício deste segmento no Brasil.



franquias fornecedores clientesempreendedoresinvestidores

HORIZONTE DE NEGÓCIOS



ENTRE EM CONTATO
Escolha já o seu espaço na feira e 
garanta a sua participação. Faça a sua 
reserva conosco e conquiste novos 
franqueados.
Faça contato através de um dos canais abaixo, que 
prontamente iremos te responder com as informações 
solicitadas e esclareceremos todas as dúvidas que você 
possa ter.

(48) 9 9191-8765 contato@franquiaxperience.com.br

www.franquiaxperience.com.br
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