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Conectando fornecedores e compradores 
do setor promocional há mais de 19 anos.

Portais Free Shop

› Mais de 330 fornecedores de brindes personalizados, 

para eventos e materiais para ações de merchandising no ponto de venda.

› Diretores, gerentes e executivos das áreas de marketing 
e compras que possuem alto poder de decisão.
› O Portal recebe em média mais de 1 milhão de visitantes
únicos e milhares de orçamentos por ano.

› Líder de mercado há mais de 19 anos.

de alavancar os orçamentos dos anunciantes.
› Possui seções especiais para  facilitar a busca do brinde, como: datas 

› É administrado por uma empresa referência no mercado promocional, 
com mais de 35 anos de história, associada à AMPRO (Associação de Marketing  
Promocional) e também responsável pelas feiras Brazil Promotion.

freeshop. com.br/brindes  |  freeshop. com.br/pdv | freeshop.com.br/ eventos

QUEM
ANUNCIA?

QUEM
UTILIZA?

PRINCIPAIS
DIFERENCIAIS

DO PORTAL



Perfil dos Usuários

89%

79%

67%

60%

40%

68%

64%

46%

51%

65%

Utilizam os portais para 
pesquisar produtos e serviços e 

descobrir novas empresas

Decidem totalmente ou 
parcialmente as contratações e 

compras

Possuem graduação,
PÓS /MBA

Realizam orçamentos pelo 
site ao menos uma vez

por mês

Trabalham em empresas de 
médio e grande porte

Possuem cargos de 
presidentes, diretores, 

supervisores, gerentes e 
coordenadores

Pretendem aumentar o 
investimento em marketing 

promocional

Realizam mais de 3 
ações promocionais 

por ano

Localizam-se nas regiões Sul 
e Sudeste

São mulheres

São homens

Consultado por profissionais de marketing, compras, trade marketing, diretoria/presidência,
administrativo, comercial, comunicação, eventos, RH, promoção e propaganda. 

77%

Idade entre 20 e 65 anos



Informações e estatísticas
› Diversas informações estarão à sua disposição 
quando e como precisar. Na área administrativa 
do anunciante é possível gerar relatórios com 
as estatísticas de sua página, quantidade de 
cliques no ícone de seu telefone, os produtos mais 
orçados, quantidade de contatos e muitas outras 
informações referentes aos seus anúncios.

Área administrativa 
› Uma área administrativa exclusiva para você 
gerenciar seus anúncios, analisar relatórios de 
desempenho, visualizar orçamentos e outras 
diversas estatísticas. Além disso, você terá acesso 
aos produtos mais procurados e orçados no Portal, 
servindo como termômetro para ajustar suas 
campanhas e ter ainda mais retorno.

Equipe para suporte 
› Profissionais especializados no Portal 
estão à sua disposição para auxiliá-lo 
em cada fase do processo. Atendimento 
personalizado da equipe Free Shop para 
que seus anúncios sejam sucesso absoluto!

Plataforma mobile
› Os portais Free Shop foram desenvolvidos 
para adaptar-se a todo tipo de dispositivo, 
promovendo de forma fácil e rápida o encontro 
entre clientes e fornecedores.
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Redes Sociais

› Público corporativo e engajado que 
acompanha as postagens do Free Shop 
em busca de conteúdo inspirador para 
suas campanhas e ações promocionais. 
Posts focados na persona decisora de 
brindes.

Blog
› Conteúdo qualificado e atualizado com 
tendências, dicas, novidades, cases e 
muitos outros assuntos relevantes para 
os profissionais do setor.

Ativação do mailing
› Toda semana os compradores que utilizam 
o Portal recebem newsletters com dicas e 
inspirações dos produtos anunciados. Este 
canal é utilizado para divulgar gratuitamente 
e randomicamente todos os fornecedores que 
estão no Free Shop.

DIVULGAÇÃO E
RELEVÂNCIA



Depoimentos de usuários
FREE SHOP BRINDES

Sempre à frente buscando novas in-
formações e novidades para atender o               

mercado publicitário e de presentes em 
geral. Adoro as novidades, parabéns! 

Kátia Regina de Almeida Pedrão - Zip Propa-
ganda e Marketing | Compras

O Free Shop é um portal facilitador para 
quem compra e quer saber das tendên-
cias em brindes, PDV, eventos. É muito 

bom ter um portal que reúne as maiores 
empresas no setor, o que me faz econo-

mizar tempo e ser mais produtiva nas 
cotações e na tomada de decisão. Eu 

recomendo! 

Claudia Cristina Claudia | Grife Do Corpo 
- Gerente 

O portal Free Shop é uma grande 
ferramenta que otimiza o tempo em 
busca de novos produtos e serviços. 

Bruna de Freitas Bueno | Atech
Assistente Admin. Comercial

O Free Shop agiliza o meu 
trabalho nas pesquisas de 
brindes atuais e nos orça-

mentos, que otimizam muito 
o meu tempo.

Daniela Oliveira de Carvalho
Facility ABM

Aux. Marketing II

Amplo acesso e informações sobre 
brindes. É um site completo!

Alex Morais Suerkamp - Marketing
Stara Indústria de Implementos 

Agrícolas 

Adoro o Free Shop! Me ajuda 
muito no dia a dia, nos pedidos 
de orçamento e nas novidades 

do nosso segmento.

Gabriele Triches - Comigo
Analista de Eventos

O Free Shop tem sido uma ferramenta 
muito útil na busca de fornecedores 

para nossos produtos, não só de 
brindes. As empresas anunciantes são 
de qualidade e a grande variedade de 

produtos é excelente!

Luciane Ramos
Ministério JUAD

Gerente

Boa fonte de pesquisa com excelente 
retorno dos fornecedores.

Maria Cristina Gomes Pinheiro
Altec Comércio de Alumínio 
Coordenadora de RH

Portal completo, prático e com 
muitas soluções eficientes. Utilizo 
como ferramenta de trabalho que 

me ajuda muito nas ideias criativas.

Zizi Watanabe
4Buzz

Mídia e Produção

Gosto bastante do portal, pois 
encontro muitas opções de 

produtos e fornecedores.

Karen Ventura Sulpício
Grupo EMEDE

Acesso muito o Portal Free Shop. 
O conteúdo é muito bom e me 

ajuda a ter ideias, conhecer forne-
cedores e fazer orçamentos.

Michelle Miguel - Marketing
SIAGRI

O Free Shop passa muita credibilidade e 
todos os negócios que já realizei 

através do portal foram muito 
tranquilos. Recomendo!

Carolina Costa Marques
Labem Laboratório



Divulgamos no Free Shop Brindes há mais de 10 
anos, porque consideramos o melhor portal de 
brindes do país. Cada ano que passa os orçamentos 
só crescem. 

Alex Camargo – Elemento W

O site Free Shop só tem alavancado minhas vendas, 

trazendo novos clientes todos os dias e divulgando 

minha marca. Só tenho que agradecer pela parceria de 

anos com o Free Shop.

Fabíola Ferreira da Silva - Seleta Brindes

Nós, da empresa Amélio Presentes, 
somos muito gratos pela parceria 

com o Free Shop. O site é bem 
intuitivo e sempre recebemos diversos 

orçamentos por este portal. Para 
o consumidor, também é muito 

interessante, pois ele pode encontrar 
todo tipo de brinde e presente 

corporativo em um único lugar. Espero 
continuarmos com essa parceria por 

muitos anos.

Félix Yen - Amélio Presentes

A Brindes e Ideias só tem a 
agradecer pelos resultados que 
temos e mais ainda a dedicação 
que temos da nossa consultora.

Socorro Oliveira - Brindes e Ideias

Divulgamos no portal Free Shop 
Brindes há 13 anos e para nós, o 
grupo Free Shop + Brazil Promo-

tion é o 
principal veiculo de 

divulgação no mercado 
promocional e marketing. 

O retorno de nossas 
divulgações é excelente e além 

de termos um 
retorno direto através do 

portal, também temos uma óti-
ma procura pelo Google através 

do Free Shop Brindes. 

Rubens Lorenzetti - Fantastic

Estamos com essa parceria 
há exatos 10 anos e anuncia-

mos no Free Shop Brindes 
por ser um dos maiores por-
tais de brindes do Brasil, que 

por sua vez, nos dá uma 
visibilidade e retorno 

garantido. Por não termos 
vendedores, a divulgação é 

primordial para que 
nossos clientes nos vejam 
na internet. O retorno tem 
sido bastante significativo 

para nossa empresa.

Eduardo Campos
Mobile Promo

Acho o site de fácil navegação, sem desvios para 
busca de produtos. Gosto bastante do layout do 
site. É fácil atualizar a nossa página com novos 
produtos e quando tenho alguma dificuldade o 
suporte técnico é excelente.

Maria Aparecida Vecchione - 3RC Brindes

Anuncio no Free Shop desde 2005 e através do 
portal realizo negociações com compradores de 
empresas de grande porte.

Alexandre Artuzo - Elemento W

Depoimentos de anunciantes
Free Shop Brindes

Começamos a trabalhar com o portal Free Shop há 
mais ou menos 2 anos. Gostei muito do site, achei 
ótimo o resultado imediato.
O atendimento de toda equipe foi sensacional. Que-
ro continuar trabalhando e prosperar cada vez mais. 
Eu indico essa ferramenta de trabalho para todas as 
empresas que precisam divulgar seus produtos.

Monica Russo -  Italy Brindes



› 1º lugar em orçamentos de brindes no Brasil.

› Principal portal do setor com mais de 340 anunciantes.

› Cerca de 50 mil opções de produtos dos principais
fornecedores do setor.

› Vitrines temáticas que inspiram campanhas e ações para
o calendário promocional.

› Fácil navegação por categorias, destaques e datas
comemorativas.

› Retorno qualificado: orçamentos imediatos de compradores.

› Aprovado pelos grandes players de produtos promocionais.

 de 3 milhões
de páginas 

visualizadas/ano

Números
de 2020

mais de 100 mil 
orçamentos/

ano

Duração média 
de visitação:

1’43”

1 milhão 
 de visitantes únicos/

ano

Portal de Brindes
freeshop.com.br/brindes

e muitas outras.

ALGUMAS EMPRESAS QUE ORÇARAM NO PORTAL:



    Como 
Anunciar?!

PÁGINA EXCLUSIVA

Portal de Brindes  - freeshop.com.br/brindes
HOME | Banner

Carrossel Randômico entre 7 empresas.
996x 230px .

Projeto Especial - Top
576 x 310 px

Banner Exclusivo - 1 e 2
283 x 310 px

Vitrine Exclusiva
Quantidade: 4 produtos por vez (total de 12 produtos na retaguarda)

HOME | Vitrine Exclusiva



Produtos divulgados randomicamente.
Compartilhado até 32 empresas.
Quantidade: 8 produtos de empresas diferentes por vez na home (total de 3 produtos na retaguarda por empresa.)

HOME | Brindes em Destaque

HOME | Fornecedores em Destaque

Resultado de busca

Projeto Especial 
formato: 380 x 160 px

INTERNA | Resultado de busca

Banner Exclusivo - 1 e 2 
formato: 380 x 160 px

Portal de Brindes  - freeshop.com.br/brindes

Logotipo + 2 produtos de cada empresa divulgados randomicamente.
Compartilhado até 18 empresas.
Quantidade: 4 fornecedores por vez na home.

Destaque patrocinado 
na primeira página

da busca.
Rot. entre 12 empresas

Quantidade: 3 produtos na 
retaguarda/por empresa



NOVIDADES

Produto Seção especial

Projeto Especial 
formato: 380 x 160 px

Banner Exclusivo - 1 e 2 
formato: 380 x 160 px

OFERTAS

Produto Seção especial

Projeto Especial 
formato: 380 x 160 px

Banner Exclusivo - 1 e 2 
formato: 380 x 160 px

Portal de Brindes  - freeshop.com.br/brindes

Destaque patrocinado 
na primeira página

da busca.
Rot. entre 12 empresas

Quantidade: 3 produtos na 
retaguarda/por empresa

Destaque patrocinado 
na primeira página

da busca.
Rot. entre 12 empresas

Quantidade: 3 produtos na 
retaguarda/por empresa



DATAS COMEMORATIVAS ESTILOS

Portal de Brindes  - freeshop.com.br/brindes



› Principal portal de busca de materiais e soluções para ações 
de merchandising no ponto de venda.
› Retorno qualificado: mailing 100% corporativo, de empresas 
e agências que realizam ações no PDV.
› Os anunciantes do Portal de PDV também tem seus produtos 
destacados no Portal de Brindes, em uma seção especial.
› Foco no cliente: dicas, cases e lançamentos para
inspirar os profissionais do setor.
› Soluções e ideias para projetos de lojas/PDV.
› Orçamentos realizados via área administrativa, 
possibilitando trocas de anexos (documentos e imagens) e 
gerando histórico para futuras consultas.
› “Pergunte ao fornecedor” é um recurso do site, para facilitar 
a troca de informações e esclarecimento de dúvidas entre 
usuários e anunciantes.

Portal de PDV
freeshop.com.br/pdv

HOME
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PÁGINA EXCLUSIVA

Área exclusiva do anunciante

Portal de PDV  - freeshop.com.br/pdv

     Como 
Anunciar?! HOME | Banner Topo

HOME | Vitrine Compartilhada

Vitrine com 8 
produtos. 
Cada espaço 
contratado dá 
direito a 3 
produtos que 
se alternam 
randomicamente.

Formato: 380 x 450 px cada bannner 



HOME | Vitrine Exclusiva

Vitrine com 12 produtos que se alternam randomicamente. 
(aparecem 4 por vez)

HOME | Projeto Especial

Espaço na home para destaque de um case/projeto especial do anunciante. 
É linkado com uma página exclusiva do projeto, com texto, imagens, vídeos, ficha técnica, 
entre outros conteúdos totalmente personalizáveis. 

Aparece 4 fotos por vez. Randômico entre 12 empresas

                     Destaque na categoria 
                     do resultado de buscaINTERNA

Portal de PDV  - freeshop.com.br/pdv



› Portal de produtos e serviços para eventos.
› Os principais fornecedores do país e + de 100 categorias.
› Os anunciantes do Portal de Eventos também tem seus 
produtos destacados no Portal de Brindes, em uma seção 
especial.
› Dicas, serviços e lançamentos para inspirar quem realiza
e organiza eventos.
› Desenvolvido pela mesma empresa que organiza/realiza a 
feira Brazil Promotion.
› A mídia corporativa é a única que atinge compradores 
profissionais e sociais de uma só vez, o contrário não 
acontece.

Portal de Eventos
freeshop.com.br/eventos



S

PÁGINA EXCLUSIVA

     Como 
Anunciar?!
Portal de Eventos  - freeshop.com.br/eventos

Carrossel randômico entre 7 empresas.
Formato: 1700 x 600 px

HOME | Vitrine exclusiva

HOME | Vitrine compartilhada

Vitrine com 3 serviços da mesma empresa.

Vitrine compartilhada entre 3 empresas.

Compartilhado por 12 empresas (aparecem 4 fotos por vez).

                     Destaque na categoria 
                     do resultado de buscaINTERNA



› Fonte de inspiração para os profissionais de marketing e compras que
desejam se atualizar sobre tendências, dicas e novidades imperdíveis.

› Aumente a relevância do seu site, anunciando com banners em nosso
blog.

(Somente anunciantes do Portal pode anunciar no Blog.)

Blog
www.freeshop.com.br/blog

     Como 
Anunciar?!

BANNER EXCLUSIVO C/ RELEVÂNCIA

Formato: 688 x 224 px

- 6 matérias por mês (sujeito à disponibilidade);
- 1 banner de anunciante/matéria;
- Banner com link para o site do anunciante, gerando tráfego e relevância;
- Banner inserido no período contratado pelo anunciante em matéria aleatória.



› 2º lugar em orçamentos de brindes no Brasil, perdendo
apenas para o Free Shop.

› Portal com cerca de 300 anunciantes.

› Atinge novos públicos, para complementar o retorno do
portal Free Shop.

› + de 40 mil compradores ativos no Portal.

› Preços imperdíveis para anunciantes do portal Free Shop.

brindesdemais.com.br

+ de 1,8
milhões

de páginas
visualizadas/ano

+ de 420 mil
visitantes

únicos/ano

+ de 64 mil
orçamentos

em 2019

Duração média                                
de visitação:

2’56”

Mais de 300 
empresas                  

anunciantes

e muitas outras.

ALGUMAS EMPRESAS QUE ORÇARAM NO PORTAL:



    Como 
Anunciar?!
Portal de Brindes  - freeshop.com.br

HOME  | VITRINE TOP

HOME  | VITRINE QUERIDINHOS

Randômica entre 5 empresas - 4 produtos por empresa na retaguarda

Colméia randômica (composta por 6 empresas)
Quantidade: 1 produto por vez (total de 3 produtos na retaguarda).
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HOME  | BANNER PRODUTOS 1 (EXCLUSIVO)

HOME  | VITRINE PRODUTOS 1

Banner exclusivo com 4 produtos da mesma empresa.

Vitrine compartilhada por 8 empresas - 1 produto por vez (total de 4 produtos na retaguarda).

HOME  | VITRINE PRODUTOS 2

Vitrine compartilhada por 8 empresas - 1 produto por vez (total de 4 produtos na retaguarda).

Vitrine compartilhada por 12 empresas - Vitrine com 3 produtos.

                     Destaque de produto 
                       no resultado de busca

INTERNA
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As newsletters digitais reforçam a marca e aumentam a visibilidade dos 
produtos anunciados nos portais Free Shop, potencializando o retorno e 
gerando novos orçamentos.

› Qualificação: Nosso mailing é composto por milhares de profissionais,
que já realizaram orçamentos em nosso portal. Nossa comunicação é dirigida
para o público corporativo, principalmente para as áreas de marketing e
compras de pequenas, médias e grandes empresas, em todo
o território nacional.

NEWSLETTER DIGITAL

A ENTREGABILIDADE
varia entre

90 e 96%

A TAXA DE
ABERTURA

varia entre
2 e 8%

sobre o percentual 
entregue

A taxa de
CLIQUES

varia entre 

5 e 9%
calculada sobre as 

news abertas

Newsletter
Depoimentos de anunciantes

Divulgamos através da newsletter 
e a experiência foi interessante, 
pois permitiu a divulgação da 
marca focando no mercado alvo e 
assim tivemos vários clientes novos 
solicitando orçamentos quando 
ocorreram as divulgações.

Alecs Moreira - Vintore

Somos anunciantes frequentes da 
newsletter exclusiva, que tem a função 
de complementar a divulgação que 
realizamos no mercado, inclusive em 
datas sazonais. 

Rubens Lorenzetti - Fantastic

Estou satisfeito com o retorno das minhas 
divulgações, inclusive na newsletter exclusiva 
que participo o ano todo.
Thiago Taglieri - Servgela



AGENDA DIÁRIA CAPA EM ACRÍLICO

HOME OFFICE 
FIRME E FORTE

ORÇAR

CADERNO CAPA EM MADEIRA
ORÇAR

CADERNO CAPA CARTÃO
ORÇAR

AGENDA DIÁRIA CAPA CARTÃO

ORÇAR

AGENDA DIÁRIA CAPA CARTÃO

ORÇAR

ORÇAR
CADERNO CAPA EM CARTÃO 

ORÇAR

CADERNO CAPA CARTÃO

PERSONALIZE 
DO SEU JEITO!

ESCOLHA UMA 
CAPA DE ARRASAR:
em acrílico, madeira, 

papeis especiais

COLOQUE SUA MARCA 
EM DESTAQUE: 

recortes e logos vazados 
a laser, silk UV, 

hot stamping, baixo relevo, 
verniz UV reserva

Muito além 
de páginas pautadas

MIOLO 100% 
PERSONALIZADO:

fotos, história da sua empresa,
explicação sobre produtos, 

etc

Veja mais brindes da VINTORE ›

CONFORTO E COMODIDADE 
COM LOGÍSTICA DIFERENCIADA:
Entrega garantida dos produtos 

no endereço de cada 
colaborador ou cliente.

1 - Newsletter Exclusiva: 
Somente para uma 
empresa.

› E-mail marketing exclusivo, com 
até 6 produtos.

› Oportunidade de atingir a base 
mais poderosa do setor promo-
cional.

› O anunciante fornece os 
produtos que deseja divulgar (os 
mais atrativos e com 
melhor conversão de vendas) e 
o Free Shop desenvolve layout 
personalizado e exclusivo.

     Como 
Anunciar?!
NEWSLETTER

2- Newsletter Compartilhada:
Divulga até 10 produtos de 
empresas diferentes.

› E-mail marketing compartilhado, com 
até 10 produtos de empresas diferentes.

› Todos os produtos saem no topo para 
uma parte do mailling, de 
maneira que todos os participantes 
tenham a mesma divulgação.

› O anunciante atinge, junto com um 
grupo de empresas, a base mais podero-
sa do setor promocional.

› O layout da news é criado pelo Free 
Shop. O anunciante só precisa fornecer 
as informações e fotos do produto.

É possível adquirir mais de um 
produto por newsletter.

NEWSLETTER



ATIVAÇÃO DA SUA MARCA 
NAS MÍDIAS SOCIAIS
O Free Shop e a Brazil Promotion estão 
presentes nas principais redes sociais, com 
milhares de seguidores interessados em se 
atualizar com as tendências e novidades 
do mercado promocional. Trata-se de mais 
um recurso de divulgação à disposição dos 
anunciantes.

www.freeshop.com.br/blog

www.facebook.com/freeshoponline

www.facebook.com/brazilpromotion

www.youtube.com/formapromocional

www.linkedin.com/in/formapromocional

www.twitter.com/freeshoponline

www.twitter.com/brazilpromotion    

www.instagram.com/freeshopbrazilpromotion

#




