


No mercado desde 1990, a Âncora

Comunicação se destaca no cenário

nacional pela excelência na produção

de eventos corporativos, com ênfase

na diferenciação, inovação e

qualidade no atendimento.

Com “know-how” de 28 anos e uma

equipe altamente qualificada

prestamos serviços em todo Brasil.

Produzir, planejar e coordenar cada

evento de maneira personalizada de

acordo com as especificidades do

cliente faz da Âncora Comunicação

uma empresa reconhecida e

respeitada no mercado.



Nossa atuação abrange todas as

etapas da organização do evento com

o objetivo de assessorar os clientes na

elaboração de um planejamento

estratégico consistente e implementar

as fases operacionais, de modo a

alcançar os objetivos propostos com

otimização de recursos.

Com um setor exclusivo visando o

atendimento personalizado de Eventos,

a Âncora Comunicação oferece

soluções customizadas para cada um

de seus clientes.

O nosso foco é criar experiências

novas e criativas, fazendo do seu

evento um momento único e

inesquecível.

EVENTOS





CLIENTES





PRÉ EVENTO

Contando com uma equipe qualificada e fornecedores parceiros, a Âncora Comunicação atua no

planejamento do evento junto ao cliente por meio de:

✓ Participação de reuniões com o cliente para tomada de briefing e ajustes do planejamento do

evento

✓ Análise técnica do local e avaliação de infraestrutura

✓ Levantamento e negociação transparente com fornecedores

✓ Acompanhamento na elaboração do roteiro do evento

✓ Levantamento de opções de hospedagens/transfers para os convidados

✓ Indicação de materiais de comunicação, brindes, atrações artísticas, palestrantes, cardápios

✓ Elaboração do cerimonial do evento seguindo as regras do protocolo

✓ Apresentação de planilha orçamentária estimada com o custo do evento

✓ Reunião com fornecedores para alinhar o escopo do trabalho

✓ Elaboração de pesquisa de satisfação

✓ Disponibilidade 24h do Gestor do evento



DURANTE EVENTO

Mantendo o foco nos detalhes e o compromisso com a qualidade, a equipe da Âncora

Comunicação acompanha todos os processos no decorrer do evento, incluindo:

✓ Aplicação de pesquisa de satisfação

✓ Coordenação do Rooming e Check in dos participantes

✓ Orientação, acompanhamento e supervisão de todos os 

serviços terceirizados

✓ Manuseio e entrega de brindes

✓ Acompanhamento de toda execução do evento 

✓ Controle orçamentário

✓ Coordenação do evento



PÓS EVENTO

Visando a entrega de resultado ao cliente, a equipe da Âncora Comunicação apresenta um Report

Completo após o término do evento contento:

✓ Fechamento Financeiro

✓ Tabulação de Listas de Presença

✓ Tabulação de Provas e Pesquisas de satisfação

✓ Relação e entrega de sobra de brindes e materiais

✓ Comparativo de público estimado X presente

✓ Comparativo de custo planejado X executado

✓ Good, Different, Difficulty : relatório com os pontos

positivos, os pontos de melhorias e os pontos que

devem ser feitos diferentes no evento

✓ Reunião final com o cliente para avaliação de

resultados



EVENTOS 

CORPORATIVOS

Com uma equipe capacitada e multidisciplinar, a Âncora

Comunicação realiza diversos tipos de eventos

corporativos, como:



STANDS EM FEIRA

Stand SerPet Nutrition – Exposição de 

Londrina 



LANÇAMENTOS

Lançamento Cruze - Metronorte



PREMIAÇÃO

Premiação Chevrolet Nível A - Metronorte



INAUGURAÇÃO

Inauguração do Armazém - Bravo Serviços 

Logísticos - Syngenta



SOLENIDADES

Posse do Vice Consul da Espanha em Londrina



CONVENÇÃO NACIONAL

Convenção Nacional Franqueados - CEBRAC



CAMPANHA DE VENDAS

Campanha de Vendas Sudeste – Serpet Nutrition



ACOMPANHAMENTO DE 

VISITA À FABRICA

Visita ao Seedcare Institute - Holambra



TREINAMENTOS

GTECIntegração –

Cuiabá/MT

Imersão Técnica Coop. Lar – Uberlândia/MG



PALESTRANTES

Leandro Karnal Clovis de Barros Filho Prof. Lievore

Família Lima Max Gehringer Eduardo Carmello



RECEPTIVO

Temos recepcionistas preparadas, treinadas e bilíngues para atendimento ao público em feiras,

inaugurações, congressos, lançamentos de produtos e serviços.



AÇÕES DE MARKETING

Oferecemos um banco de dados com nomes

e contato de formadores de opinião, VIPs,

profissionais liberais, autoridades e imprensa

de Londrina.

O serviço de telemarketing ativo envolve a

elaboração de script personalizado para cada

evento, operadoras treinadas, infraestrutura

apropriada, constante supervisão e relatórios

diários para cliente com o status das

confirmações.

Fazemos manuseio de convites para grandes

eventos, embalando-os, etiquetando-os,

separando por endereço e monitorando a

entrega protocolada.

Para eventos que contam com a presença de

autoridades, elaboramos o roteiro do

cerimonial completo de acordo com as

normas do protocolo para cada formato.



EVENTOS DE CAMPO

Nossa atuação abrange todas as etapas de um

evento de campo, desde a elaboração do

planejamento estratégico, passando pela execução

de todas as demandas provenientes até o pós

evento.

A Âncora Comunicação possui mão de obra

altamente qualificada nas mais diversas áreas para

poder atender e se adequar aos objetivos, recursos e

realidade de cada cliente, oferecendo soluções

customizadas para cada ação.

Planejamos minuciosamente todas as etapas do

processo para que as ações sejam realizadas com

excelência junto ao cliente e garantir que o objetivo do

evento seja atingido.



EVENTOS DE CAMPO

✓ Bumpiamento de toda extensão do campo,

delimitando as estações;

✓ Roçagem, limpeza, abertura e maquiagem do campo;

✓ Distribuição do feno e / ou instalação do piso de ráfia,

com fixação com ganchos de ferro;

✓ Instalação de placas de poliondas, flags/ wind

banners, letras caixa;

✓ Instalação de tendas;

✓ Instalação de Pórtico de entrada, mini outdoor e toda

estrutura suspensa necessária;

✓ Tenda para apoio de material;

✓ Instalação de caixas térmicas, lixeiras ecológicas e

estrutura de flip chart em todas as tendas;

✓ Apoio de chapas durante todo período de estação.



EVENTOS DE CAMPO

Também oferecemos estrutura audiovisual 

necessária para o evento de campo:

✓ TVs de 50” para tendas de trade show 

com suporte, cabeamentos, passador de 

slide

✓ TVs de 65” para tenda principal, com 

suporte, cabeamentos, passador de slide

✓ Sistema de som para apresentações com 

cabeamentos e  técnico

✓ Geradores digitais silenciados

✓ Flip Charts



EVENTOS DE CAMPO

Além de montarmos toda estrutura do campo, contamos

também com profissionais qualificados em atender os

seguintes itens:

✓ Frutas embaladas individualmente e barra de cereal em

todas as tendas;

✓ Pontos de hidratação;

✓ Contratação de empresas especializadas em servir

almoço no campo.

Temos um armazém de 250m² localizado em Ibiporã/PR

para guardar os materiais que estão sendo utilizados

durante campanhas.



EVENTOS DE CAMPO




