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Orgulho em promover
cooperação, inovação
e bons negócios.





A COPLACAMPO é o maior evento realizado pela COPLACANA, 

e exclusivamente focado para cooperados e produtores rurais. 

O objetivo do evento é gerar oportunidades de negócios com 

exposição dos serviços, produtos e soluções em estandes e áreas 

demonstrativas de fornecedores parceiros.

Este ano, estaremos presentes de forma digital, com o tradicional 

Balcão de Negócios COPLACAMPO 2021.

Planejado para diminuição dos impactos da Covid-19 em nosso 

meio, a plataforma digital funcionará como uma extensão do evento, 

em tempo real, o visitante poderá conhecer o estande, produtos e 

serviços de cada expositor de forma virtual.

Dentro da plataforma, cada expositor terá um espaço independente, 

com informações institucionais e comerciais, além de vídeos e 

imagens sendo carregados durante todo o período da feira.
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1. As normas estabelecidas neste manual devem ser seguidas pelo expositor, e o 

desconhecimento das mesmas não exime o mesmo e seus prestadores de serviços das 

responsabilidades previstas neste manual e no contrato, que ocorrendo, serão assumidas 
pelo expositor e seu preposto.

2. Este manual fornece ao expositor e as empresas contratadas, as principais informações 

e normas necessárias ao bom funcionamento da COPLACAMPO DIGITAL .

3. A COPLACANA reserva-se o direito de arbitrar sobre os casos omissos neste MANUAL, 

bem como estabelecer novas normas que se façam necessárias ao bom funcionamento 

do EVENTO.

4. As partes, expositores e prestadores de serviços contratados, devem direcionar 

qualquer dúvida e/ou contratempo pertinente ao EVENTO somente para o Departamento 
de Marketing da COPLACANA, sendo o mesmo soberano a qualquer outra fonte de 

informações, que irá conduzi-los para um bom funcionamento da Feira, obrigando-se as 

partes a acatarem a decisão tomada, tudo objetivando o sucesso do evento.

NORMAS
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1 – INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 -  O ESPAÇO

Os parceiros deverão montar seu estande na área plantada de forma simples (tendas 

sanfonadas com logo próprio), para gravação dos vídeos, podendo ficar até 2 (dois) 

representantes no local durante os dias da feira. 

• Montagem: 08 a 19 de fevereiro de 2021 (das 08h00 às 17h00). 

• Desmontagem: 01 a 05 de março de 2021 (das 08h00 às 17h00)

• Expositores de máquinas e implementos também se encaixam nas regras acima.

Se o parceiro preferir a montagem de estande personalizado: É necessário o envio 

do projeto do estande para aprovação prévia, juntamente com o Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT), no e-mail comunicacao@coplacana.com.br, com o 

assunto Projeto Estande.

1.2 – VISITAS E AGENDAMENTOS

Devido à pandemia da Covid-19 não serão permitidas as visitas de cooperados e 

clientes durante os dias da feira, mas eles terão a oportunidade de conhecer todos 

os estandes por meio do material que será disponibilizado na plataforma digital 

COPLACAMPO.

Na plataforma digital o visitante poderá agendar uma visita ao estande de interesse 

(que serão realizadas posteriormente ao evento), bem como sinalizar ao fornecedor os 

produtos de preferência. 

Após a feira, a COPLACANA entrará em contato com o parceiro para organização das 

visitas individuais.

1.3 – GRAVAÇÃO DE VÍDEOS EM TEMPO REAL

Durante o evento presencial teremos equipes de vídeos realizando gravações (em todos 

os estandes) para carregamento na plataforma digital (cada expositor terá direito a 3 

(três) vídeos, e se houver a necessidade de uma quantidade maior, o expositor poderá 

providenciar por conta própria).

• O vídeo será como uma simulação de apresentação ao visitante do estande, e 

caberá ao representante de cada empresa organizar o conteúdo que será utilizado 

para a demonstração. 

• Publicaremos os v´́ideos gravados na Plataforma Digital durante os dias do evento.

1.4 – AGENDAS DE GRAVAÇÕES

As agendas de gravações funcionarão da seguinte forma:

• 19/02/2021 (sexta-feira) gravação com a Diretoria Coplacana.

• 20/02/2021 (sábado) início das gravações com os expositores MASTER e OURO.

• 21/02/2021 (domingo) início das gravações com expositores BRONZE, 

IMPLEMENTOS e VAREJO.

• 22/02/2021 (segunda-feira) início das gravações em tempo real ao evento

• 23/02/2021 (terça-feira) gravações em tempo real ao evento.

• 24/02/2021 (quarta-feira) gravações em tempo real ao evento.

• 25/02/2021 (quinta-feira) gravações em tempo real ao evento.

• As gravações serão realizadas das 08h às 17h, sendo 40 minutos por vídeo/empresa.

• A COPLACANA entrará em contato para a reserva das datas e horários.

• O representante deverá se apresentar com o uniforme da empresa e todos os 

materiais necessários (simulando uma apresentação presencial).
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1.5 ESPAÇO DO EXPOSITOR NA PLATAFORMA DIGITAL

Na plataforma digital, cada expositor terá uma aba individual, com conteúdo 

institucional e comercial.

Para que isso aconteça, precisamos do total apoio dos parceiros no envio de materiais 

para construção do ambiente virtual, que terá o acesso de todos os cooperados e 

clientes.

1.6 –MATERIAIS NECESSÁRIOS
• Logotipo em alta resolução (PDF)

• 5 Imagens institucionais para divulgação da marca ou produto – tamanho de 

1224x689px (PNG ou JPG).

• 5 Vídeos de produtos (O VÍDEO DEVERÁ SER INCLUSO NO YOUTUBE COMO “NÃO 

LISTADO”, E O LINK DEVERÁ SER ENVIADO PARA INSERÇÃO NA PLATAFORMA).

• Histórico da empresa em formato de texto (WORD) máximo de 1.500 caracteres. 

• Vídeo institucional da empresa (LINK DO YOUTUBE)

Os materiais deverão ser enviados impreterivelmente até o dia 10/02/2021, para o 
e-mail vitor.volpi@coplacana.com.br.

2 - ESTRUTURA
2.1 - NO RECINTO

No recinto do evento, a COPLACANA irá disponibilizar aos expositores:

• Pontos d’ àgua em diversos locais da feira;

• Vigilância diurna e noturna;

• Todos os estandes terão a disponibilização de energia limitada, deverá ser informada 

no projeto.

• A COPLACANA irá disponibilizar sistema de internet próprio e fornecerá a senha de 

acesso aos expositores, podendo ocorrer instabilidade.

2.2 – GERAIS

• Não serão feitos empréstimos de móveis, material de decoração e equipamentos para 

os estandes.

• A COPLACANA não se responsabilizará pelos pertences deixados nos estandes.

• A COPLACANA não se responsabilizará por colisões, avarias ou roubo de automóveis 

dos visitantes/expositores.

• A COPLACANA não se responsabilizará por pertences deixados dentro dos veículos.

• Está vetado o uso de drones no evento pelos expositores.

• É expressamente proibido a distribuição de bebidas alcoólicas durante a Feira.
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3 – ALIMENTAÇÃO
A COPLACANA servirá lanche aos expositores que estiverem no local do evento 

durante o horário de almoço.

4 – COMUNICAÇÃO
4.1 – DIVULGAÇÃO

A divulgação da COPLACAMPO digital será realizada através do envio de material 

pelo Departamento de Marketing da COPLACANA aos expositores/cooperados e 

veículos de publicidade.

4.2 – TIPOS DE MÍDIA

• Plataforma Digital COPLACAMPO

• Revista COPLACANA

• Assessoria de imprensa – direcionada à imprensa em toda área de atuação da 

COPLACANA

• Newsletter/E-mail marketing para 6.000 produtores rurais

• Site COPLACANA (www.coplacana.com.br)

• Rádios da região de abrangência da COPLACANA

• Mídias Digitais

5 – DÚVIDAS OU ESCLARECIMENTOS
• E-mail: comunicacao@coplacana.com.br 

•  Telefone: (19) 97133-5922
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