


QUEM SOMOS
A MAX BENNY EVENTOS é uma empresa prestadora de serviços promocionais que atua no segmento
de Feiras, Eventos e Ações Promocionais. Tendo como diferencial a visão de que seus serviços devam
servir como ferramentas de marketing para atender demandas comerciais, a MAX BENNY EVENTOS está
focada em desenvolver serviços de referência que atendam às necessidades institucionais de exposição
de marcas e produtos. Utilizando recursos materiais e de atendimento que proporcionam qualidade,
segurança, rapidez e pontualidade.

Missão 
Oferecer serviços de referência que atendam às necessidades institucionais de exposição de marcas e 

produtos, tornando-os realidade. 

Visão
Ser reconhecida como a empresa de maior integridade, qualidade e profissionalismo através de 

recursos humanos e materiais e com compromisso com clientes e parceiros. 

Valores 
• Humildade 

• Honestidade 

• Hombridade



Serviços
Montagem de Stand

Vitrines Cenográficas

Atrações Especiais

Equipamentos multimídia

Casting - Receptivos e uniformes

Serviço de Buffet

Vigilância, Limpeza, Barmen, Copeiras, Garçons

Apresentadores, Animadores e Mestre de Cerimônias

Brindes Personalizados

Projetos Especiais e Congressos

Operação de credenciamento e administração de eventos



Estandes 

Montagem de Estandes

* Prospecção de feiras de acordo com o 
segmento de mercado do cliente.

* Escolha de área no pavilhão
* Criação de briefing de stand

* Acompanhamento de projeto e 
montagem do stand 



Projetos, cenografia, produção, montagem e manutenção

Vitrines e exposições



Jogos, personagens estáticos, personagens vivos, 
caracterizações...

Atrações Especiais



Painéis de LED, TVs, projetores, 
Computadores, Tablet´s...

Equipamentos Multimídia



Casting Modelos masculinos e femininos, bilíngues experientes para o seu evento.



Uniformes 

Projetos, layout 
confecção, ajustes de 

uniformes para 
receptivos. 



Garçons, copeiras, Bartenders, 
limpeza, vigilância

Colaboradores treinados, 
cadastrados e uniformizados



Apresentadores, Animadores 
Mestre de Cerimônias



Serviço de buffet - Feiras

• Sugestões de cardápios
• Montagem de balcão decorado
• Pratos decorados 
• Equipamentos e utensílios modernos 

e decorativos



Serviço de Buffet – externo

Montagem de serviços em formatos e ocasiões:
coffees, happy hour, festas em datas especiais, 

inaugurações, coquetéis, comemorações, 
lançamentos de programas/produtos, 

café da manhã...



Exclusividade

NUTS  embalados em porções individuais. 
Saboroso: mantém sempre crocante por estar fechado 

Higiênico: sem contato manual 
Econômico: evita o desperdício, na quantidade ideal para degustação.



Projetos Especiais - Degustação

Projetos com cardápio exclusivo para 
lançamento e degustação de produtos



Brindes Personalizados 

Projeto, layout de impressos, brindes personalizados, logística promocional, 
Logística, armazenamento e controle de distribuição e estoque durante o evento.



Projetos Especiais – Promoção direta

O objetivo das ações é buscar maior visibilidade da
marca, aumento de marketing share e divulgação da
avançada tecnologia no segmento de rastreamento
oferecido pela Car System como líder no mercado em
proteção de veículos via satélite.

Em São Paulo, a JBS FULL PROMOTION criou ações na
Feira Livre do Automóvel no Anhembi, evento
considerado como a maior feira livre de veículos da
América Latina.

A ação acontece em 2 espaços da feira, nos setores de
carros e motos, oferecendo atendimento em estandes
sinalizados com painéis, guarda-sóis, carros
personalizados e uma equipe de promotores para
divulgação da ação e vendedores técnicos.

A campanha promocional alcançou seus objetivos e
atingiu cerca de 30% do público abordado com grande
retorno de vendas direta e indireta.

Criação, Produção e realização de toda a Ação.



Congressos

Evento: ENCOSEG 

Produção, Supervisão e Realização.
Projeto de montagem e realização, credenciamento, secretaria, impressos, divulgação, assessoria de Imprensa, captação de expositores.



Eventos Recentes

Equipotel 2017 – cliente Wirpool

Entrega Edifício Estação Gabrielle - SP



Eventos Recentes  
Lançamento Linha Fitness 2017 - Cliente Forever 21 – Shopping Vila Olímpia – São Paulo 

Revestir 2017 - Cliente Tarkett – Expo Transamérica – São Paulo 



Eventos Recentes  
Inauguração da exposição artística Elephant Parade 2017 – cliente Matrix – Galeria Euroart – São Paulo 



Alguns de nossos Clientes



eventos@maxbenny.com.br 
Contato: + 55 11 3667-1865 

Endereço: Alameda Olga, 338 – Barra Funda – CEP 01155-040 – São Paulo - SP
www.maxbenny.com.br


