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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, 
supervisor, 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 
naquele período, 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 newsletter 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



Principal 
portal de brindes 
do país: mais de

 340 anunciantes.

+ de 50 mil 
opções de produtos 

dos principais 
fornecedores

do setor.

Retorno 
qualificado: 
orçamentos 

imediatos de 
compradores.

Vitrines 
temáticas que

 inspiram 
campanhas e ações 

promocionais.

Fácil 
navegação por 

categorias, 
destaques e datas 

comemorativas.

Aprovado pelos 
grandes players 

de produtos 
promocionais.

freeshop.com.br

PORTAL DE 
BRINDES

ALGUMAS EMPRESAS QUE ORÇAM NO
PORTAL FREE SHOP:

ARCELORMITTAL
CULTURA INGLESA
EUROFARMA
FMU
GAZETA
GRENDENE

INSTITUTO RONALD MCDONALD
KABUM
KAZZAS INCORPORAÇÕES
LATICÍNIOS JUSSARA
LOUIS DREYFUS COMPANY

NISSAN
ÓTICAS DINIZ
SHIMANO
TOTVS S.A.



Depoimentos de usuários
FREE SHOP BRINDES



Depoimentos de anunciantes
FREE SHOP BRINDES
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       Como Anunciar?!

PÁGINA EXCLUSIVA

Portal de Brindes  - freeshop.com.br

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
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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

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
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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

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
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DATAS COMEMORATIVAS ESTILOS
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› 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 terão 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.

freeshop.com.br/pdv

HOME
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PÁGINA EXCLUSIVA

Área exclusiva do anunciante

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: 1640 x 400 px cada banner
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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
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› Portal de produtos e serviços para eventos. 

› Os principais fornecedores do país e + de 100 categorias.

› Os anunciantes do Portal de Eventos também terão 
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 edita o guia Free 

Shop e 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.

freeshop.com.br/eventos

HOME
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PÁGINA EXCLUSIVA

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

HOME | Carrossel

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

freeshop.com.br/eventos

     Como 
Anunciar?!



› 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 podem anunciar no Blog.)

Blog Free Shop      Como 
Anunciar?!

BANNER EXCLUSIVO C/ RELEVÂNCIA

Formato: 688 x 224 px

› 4 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.

www.freeshop.com.br/blog/



brindesdemais.com.br



Perfil dos Usuários | Idade entre 20 e 65 anos

84,5%

79%

25%

68,8%

31,2%

87,6%

53,1%

38,8%

53,1%

59,4%

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, 
supervisor, 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. 

81,4%



brindesdemais.com.br

PORTAL DE 
BRINDES

ALGUMAS EMPRESAS QUE ORÇAM
NO PORTAL BRINDES DEMAIS:

Segundo principal 
portal de brindes do país: 
mais de 300 anunciantes.

Atinge novos públicos, 
para complementar o 

retorno do portal 
Free Shop.

 Os orçamentos 
são realizados via área 

administrativa,
garantindo 100% de 

entregabilidade 
e histórico dos contatos 

efetuados.

Preços imperdíveis 
para anunciantes do 

portal Free Shop.
BANCO BV
BENEFICÊNCIA 
PORTGUESA
CALVIN KLEIN
CAMARGO CORREA S.A.
CAMIL ALIMENTOS
CAOA CHERY

CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO
CEPÊRA ALIMENTOS
COBASI
CVC
EZTEC
FISK

GERDAU
GRUPO BISUTTI
MELISSA
NESTLÉ
ONODERA ESTÉTICA
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D+    Como 
Anunciar?!

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).

Página Exclusiva

brindesdemais.com.br
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D+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



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
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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

Tivemos um resultado positivo 
nas vendas e orçamentos de 
outros produtos que vieram 

através das newsletters. Foi bem 
visível o retorno.

Socorro – Brindes e Ideias 

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

Alvo Couros desde 1941
trazendo qualidade e excelência

nos seus produtos.
A s s i s t a  a o  v í d e o  e  c o n h e ç a  m e l h o r  a  A l v o  C o u r o s  ›

V e j a  m a i s  p r e s e n t e s  d a
A L V O  C O U R O S

KIT FEMININO
Possui um prático porta-celular e um charmoso porta-cartão.

KIT HOME OFFICE
Contém porta-clips, porta-canetas, porta-bloco e um cachepô.

BOLSA DE VIAGEM
Prática, resistente e espaçosa. Confeccionada em couro legítimo, com alça de mão

e alça transversal removível e com regulagem.

NECESSAIRE
Necessaire versátil e sofisticada para levar na viagem, na academia ou deixar no escritório.

ORÇAR JÁ ›

B R I N D E S  Q U E  A G R E G A M  V A L O R  À  S U A  M A R C A

PRESENTES EXCLUSIVOS
para home office, viagens e muito mais!

PORTA-GARRAFA DUPLO
Possui um formato inovador com zíper e de fácil manuseio com sua alça de mão e ombro,

acolchoado por dentro e um bolso pequeno na parte frontal.

MOCHILA COM BOLSOS LATERAIS
Possui um estilo casual e compartimento principal com divisória para notebook.

Perfeita para quem usa no dia a dia, seja para faculdade, trabalho ou escola.

ORÇAR JÁ ›

ORÇAR JÁ ›

ORÇAR JÁ ›

ORÇAR JÁ ›

ORÇAR JÁ ›

ORÇAR JÁ ›

NOTEPAD FEMININO
Além da ótima qualidade, o seu formato portátil permite que você escreva

 em qualquer lugar, além de possuir um estojo para não esquecer sua caneta
para as anotações e marcador de página.

ORÇAR JÁ ›

ALVO, 
DESDE 1941 

FABRICANDO
QUALIDADE.

MOCHILA DE COURO
Versátil e sofisticada, possui um espaçoso bolso frontal, compartimento

interno para guardar o notebook de até 15,6", alça de mão e alças de ombro
acolchoadas para o transporte confortável.



A taxa de CLIQUES 
calculada sobre as 

news abertas 
passou de 5 a 9% 

para 5 a 15%

A taxa de ABERTURA 
calculada sobre as 

news entregues
passou de 2 a 8% 

para 5 a 20%

A ENTREGABILIDADE
varia entre

90 e 96%

TRANSPARÊNCIA 
E PROCESSOS

Na busca constante por melhorias na comunicação com os clientes 
através dos meios digitais, todo o banco de dados do Free Shop 
está sendo adequado de acordo com a LGPD (Lei Geral de Proteção 
de Dados), respeitando sempre os interesses de nossos leads, 
qualificando e higienizando frequentemente o mailing para uma 
melhor performance.

Esse trabalho contínuo tem resultado em uma base de contatos 
mais engajada, com menos reports de spam e descadastro, além 
de alavancar todos os resultados:



1 - NEWSLETTER EXCLUSIVA: 
Somente para uma empresa.

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

› Oportunidade de atingir a base 
mais poderosa do setor 
promocional.

› 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 participan-
tes tenham a mesma divulgação.

› O anunciante atinge, junto com 
um grupo de empresas, a base 
mais poderosa do setor promocio-
nal.

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

É possível adquirir mais de um 
produto por newsletter.



ATIVAÇÃO DA SUA MARCA 
NAS MÍDIAS SOCIAIS

www.freeshop.com.br/blog

www.facebook.com/freeshoponline                                                                           
www.facebook.com/brazilpromotion

www.youtube.com/formapromocional

www.linkedin.com/in/formapromocional

www.instagram.com/freeshopbrazilpromotion

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.


