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Conheça o AEx 2019

✓ Dois dias de palestras 
✓ + 30 palestras nacionais e internacionais
✓ Curadoria do Clube do Trade, o maior portal de trade marketing da América Latina
✓ Plenária 360º para palestras simultâneas
✓ Os melhores especialistas em inteligência de mercado e trade marketing

Conteúdo Especializado

✓ A maior feira de negócios especializada em trade marketing da América Latina 
✓ Mais de 30 expositores 
✓ Inovações e tendências do setor 
✓ Agência, outsourcing, tecnologia, material de merchan, planogramação, 
disponibilidade em produto de venda, inteligência de dados e outros

Feira de negócios

✓ Networking com 2 mil profissionais do trade
✓ Coffee breaks 
✓ Happy hour com chope liberado
✓ Profissionais de toda a América Latina 
✓ Em um espaço de 8,5 mil m²

Networking



Apresentação
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Em sua 5ª edição, o AEx reúne CEOs, Diretores, 
Gerentes e Coordenadores de empresas de 
todo o Brasil e da América Latina para discutir 
desafios e práticas do segmento, promovendo 
a troca de experiências. A maior experiência 
em trade marketing da América Latina é anual 
e, além das palestras, oferece feira de negócios 
e networking para os mais diversos segmentos 
participantes, como indústria, varejo, 
distribuidoras, agências e serviços. 

Oportunidade 
imperdível de estar 
entre o público decisor 
do trade marketing



Propósito
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Difundir as melhores práticas e experiências em trade 
marketing, promovendo insights infalíveis para aqueles 
que buscam elevar as práticas ao nível estratégico. 



Curadoria
de conteúdo
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A curadoria de conteúdo do AEx é 
realizada pelo Clube do Trade, o ponto de 
encontro do trade marketing. Com mais 
de 10 mil membros cadastrados, o Clube é 
o principal portal de conteúdo sobre trade 
marketing da América Latina. 

“Somos conteúdo relevante. Somos diferencial 
competitivo. Somos uma iniciativa da Involves. 

Somos o Clube do Trade!”



História
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A Involves figura no mercado de trade 
marketing como uma grande 
impulsionadora de inovação através da 
tecnologia. O AEx foi pensado como uma 
oportunidade de incentivar debates e 
relacionamento - inicialmente entre os 
clientes - ao redor deste tema. Por isso, em 
2015 foi criada a primeira edição do evento 
para 100 convidados. Confira o vídeo do 
pós-evento. 

2016
Para 2016, a tarefa era atrair profissionais de todo o Brasil e foi 
o primeiro teste de venda de ingressos. Mais de 500 
profissionais estiveram presentes no evento, que contou com 
o patrocínio de 4 empresas. Veja o vídeo de 2016.

2015

A edição seguinte ficou marcada como divisor de águas do 
evento. Com uma meta arrojada, o AEx reuniu em 2017 mais de 
1000 participantes e 8 patrocinadores. Foi a primeira edição no 

Costão do Santinho Resort e o evento ganhou, pela primeira 
vez, uma temática: A batalha do PDV. Confira o vídeo.

2017
Em 2018, o AEx se solidificou como a maior 

experiência em trade marketing da 
América Latina, reunindo 1200 profissionais 

e 23 patrocinadores.  O tema foi “Level up 
your trade marketing!” e trouxe o universo 

dos jogos para o trade. Veja o vídeo 
pós-evento.

2018

https://www.youtube.com/watch?v=ppgV0B8Sh1U
https://www.youtube.com/watch?v=cH8I75zZrGA&list=PLIuS5GTsAWSsQe3lSRSTuRv37OUulGrcp
https://www.youtube.com/watch?v=Y8wrbgDvq7o
https://www.youtube.com/watch?v=uOoybdTP81A


Conteúdo
especializado 

Conheça o AEx 2019

Já passaram pelo palco do AEx mais 
de 170 palestrantes. Dentre eles: 

Paco
Underhill

Principal antropólogo 
de consumo do mundo, 

CEO da Envirosell

Annette
de Castro

Vice-Presidente da 
Mallory, eleita uma das 
10 melhores executivas 
pelo Valor Econômico

Rubens 
Sant’Anna

Um dos maiores 
especialistas em Trade 

Marketing do Brasil 

Edgar 
Urueña

Pricing & Marketing 
Mix Solutions 

Manager - Colombia 
en Nielsen

Sandro 
Magaldi

Co-fundador do 
meuSucesso.com

Felipe 
Mendes

General Manager 
LatAm - GfK

https://www.linkedin.com/in/pacounderhill/
https://www.linkedin.com/in/annette-de-castro-7a49704/
https://www.linkedin.com/in/rubens-sant%C2%B4anna-0b670429/
https://www.linkedin.com/in/edgar-urue%C3%B1a-95468354/
https://www.linkedin.com/in/felipemendesmanagingdirector/


Evento exclusivo para 
clientes
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A manhã do primeiro dia de AEx recebe um 
pré-evento exclusivo para clientes Involves. 
Cerca de 600 clientes participarão desta manhã 
de muito conteúdo e cases de boas práticas e de 
lições aprendidas da ferramenta Agile Promoter. 
Haverá mais espaço para interação entre os 
participantes e para estimular a troca de 
experiências e insights. 



Happy hour
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Nada como um show e cerveja para aproximar 
pessoas e criar laços. O clima descontraído do 
happy hour no AEx promove amizades e 
conecta profissionais ao som de grandes 
bandas. Já passaram pelo palco músicos 
tradicionais em Florianópolis como Supernova, 
Quadrijet, Banda Old e Sonido. A banda 
formada pelos co-founders da Involves, a SaaS, 
marca presença em todas as edições do AEx.



Público do AEx em 2018
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84% do público têm
influência na decisão!

Cargos
42,5% Gerente
25,5% Coordenador
16,9% CEO / Sócio / Diretor

Ramo de Negócio
45,1% Indústria
20,7% Agência
17,4% Serviço
6,9% Distribuidor

5,9% Varejo
4% Outros 



Alcance das nossas 
ações em redes sociais
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38.971
Visualizações de 
páginas únicas

*números relativos ao AEx 2018 de 
20/09/2017 a 20/09/2018

23.566
Usuários



#EunoAEx 
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Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 - São Paulo SP
www.saopauloexpo.com.br

Local do AEx:
São Paulo Expo

DESTINO DOS 
PRINCIPAIS EVENTOS 
DA AMÉRICA LATINA

● 10 minutos do Rodoanel Mário Covas e do Aeroporto de Congonhas
● 850 m do metrô Jabaquara
● Acesso rápido aos principais hotéis da região, totalizando 7.602 apartamentos



Quem faz o AEx
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Para mais Informações: eventos@involves.com.br

O AEx é, carinhosamente, organizado por todos 
os colaboradores da Involves, também 
conhecidos como Involvidos. 
A Involves é uma empresa de tecnologia, 
Bootstrapping, Scale-Up e GPTW, que nasceu 
da união de duas bandas de rock em 
Florianópolis. Presente em mais de 17 países, 
ela também é responsável pelo desenvolvimento 
do Agile Promoter, plataforma de gestão de trade 
marketing, e do Clube do Trade, principal portal 
de conteúdos relacionados ao mercado de trade.


