


• Austro-americano;
• O maior fisiculturista de todos os 
tempos;
• Ícone dos filmes de ação como: Conan, 
O Predador, Exterminador do Futuro e 
muitos outros;
• 38º Governador do Estado da California 
(EUA);
• Promotor da proteção ambiental e da 
sustentabilidade nas cidades.



Criado em 1989 por Arnold Schwarzenegger e 
Jim Lorimer, o Arnold Sports Festival se tornou 
rapidamente o maior evento multiesportivo do 
mundo, sendo presente nos 5 continentes:

1989 América do Norte Columbus, Ohio

2011 Europa  Madri, Espanha

2013 América do Sul Rio de Janeiro, Brasil 

2015 Oceania   Melbourne, Austrália

2016 África    Johannesburg, África do Sul
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AGORA NO EXPO CENTER NORTE, DURANTE 3 DIAS, SÃO PAULO 
SERÁ A CAPITAL DO ESPORTE, SAÚDE E BEM-ESTAR! 
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O maior e mais importante 
evento da América do Sul, com 

as novidades e lançamentos das 
melhores marcas nacionais e 

internacionais.  Imperdível para 
profissionais, formadores de 

opinião e público do setor.

Os lançamentos dos melhores fabri-
cantes nacionais e internacionais de 
equipamentos, produtos e serviços 

para academias e clubes.

Exposição de equipamentos 
e produtos das diversas 
modalidades de lutas, 

competições e apresentações 
com atletas de renome.



Curso de gestão para proprietários de
academias, curso de gestão para lojistas 
de suplementos e materiais esportivos e 

Curso para Personal Trainer. 

As principais tendências do universo 
da alimentação saudável, incluindo 

sustentabilidade, longevidade  
bem-sucedida, alimentação natural, 

vegetarianismo, veganismo, fitoterapia 
 e dietas especiais.

O maior encontro técnico-científico do 
setor, com a participação dos principais 

nomes da nutrição, esporte e fitness.



• Lojistas de suplementos e material esportivo;

• Proprietários de academias;

• Entusiastas e fãs de esportes em geral;

• Praticantes de atividade física;

• Atletas amadores;

• Atletas profissionais;

• Empresários de clubes e academias;

• Estudantes e professores de educação física, 

nutrição, farmácia e moda fitness;

• Nutricionistas e nutrólogos;

• Médicos do esporte;

• Profissionais da indústria farmacêutica;

• Associações e federações esportivas.





MÍDIAS SOCIAISTELEVISÃO E CINEMA

RÁDIO

CAPA REVISTAS

MATERIAL
IMPRESSO

MÍDIA
DE APOIO

Cartazes, folders e flyers
de divulgação para os 
expositores, academias 
e lojas de suplementos do país.

revista 
isto é

revista
suplementação

revista 
viva 

saúde

revista 
época

E-mail marketing, Facebook ads, 
Google Adwords e Youtube.
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310

136

136

24  MILHÕES

680.000



38
MILHÕES

DIGITAIS



MÍDIA IMPRESSA
A mensuração total do 
retorno gerado a partir 
de notícias veiculadas em 
mídias impressas.

US$ 183.094,86 US$ 14.789.293,89 US$ 9.267.797,18

MÍDIA ELETRÔNICA
Retorno gerado a partir 
das notícias transmitidas 
através de aparelho tele-
visivo e rádio.

18 MILHÕESUS$
+

MÍDIA DIGITAL
Total do retorno gerado a 
partir das notícias veicu-
ladas em portais e jornais 
online. 



COMPETIÇÕES
ATLETAS NACIONAIS 
E INTERNACIONAIS









Assinatura nos ma-
teriais de divulgação 
impressos e digitais

Possibilidade de foto 
com o Arnold

6 fotos

Assinatura no site Assinatura nos e-mails
marketing

Espaço para divul-
gação no mailing 

oficial

Ingressos diáriosDivulgação através da
assessoria de imprensa

Assinatura no 
banner aéreo

M2 de área livre 
na EXPO

Assinatura na comuni-
cação visual da EXPO

Espaço para divulgação 
nas mídias sociais

do evento

Assinatura nos 
anúncios das revistas

Assinatura no 
uniforme

Banner rotativo no
site oficial

Jantar VIP
com Arnold

Possibilidade de
assinatura no
comercial - TV 

Record 

Assinatura no  
comercial veiculado 
na rede Cinemark

Arnold Experts & 
Experiences

Assinatura no 
aplicativo oficial 
do Arnold Sports 

Festival South 
America

Assinatura no 
backdrop

de realidade 
aumentada

Sala Business
(exclusivo Diamond)

80m2 



BENEFÍCIOS EXPO
incluso não incluso APOIO

VALOR DO INVESTIMENTO R$ 139.000,00R$ 312.000,00

Assinatura nos materiais de divulgação impressos e digitais

Assinatura no uniforme

Espaço para divulgação no mailing oficial*

Banner rotativo no site oficial*

M2 de área livre na EXPO

Possibilidade de foto com o Arnold - 6 fotos

Assinatura na comunicação visual da EXPO

Espaço para divulgação nas mídias sociais do evento*

Assinatura no site

Divulgação através da assessoria de imprensa

Assinatura no banner aéreo

Assinatura nos anúncios das revistas

Ingressos diários

Assinatura nos e-mails marketing

Jantar VIP com Arnold

Possibilidade de assinatura no comercial - TV Record 

Assinatura no aplicativo oficial do Arnold Sports Festival South America

Assinatura no backdrop de realidade aumentada

Sala Business 80m2

Assinatura no comercial veiculado na rede Cinemark

Arnold Expert & Experiences

25

GOLD

50

3

3

R$ 540.000,00

DIAMOND

100

6

5

60m290m2

80%100%






