


A Rede Agafarma é pioneira no 

associativismo farmacêutico gaúcho e uma 

das maiores redes de farmácias do Estado. 

É considerada referência no mercado 

nacional.



Marca Associativista 
mais lembrada no 

Rio Grande do Sul.

Mais de 220

municípios

Mais de 460

farmácias

PRESENÇA 

AGAFARMA
Presente em

dois estados:
RS e SC



A Rede Agafarma oferece produtos e 

serviços diferenciados, preços competitivos 

e excelência no atendimento, através da 

proximidade com o cliente.



EMPRESAS DO 

GRUPO





A Cooprofar é uma distribuidora de itens como 

medicamentos, marca própria e produtos de 

higiene e perfumaria, no formato de Cooperativa 

Autônoma. Busca obter vantagens 

socioeconômicas aos seus cooperados/lojistas da 

Rede Agafarma.





São 2 dias de 
excelentes 

oportunidades 

de negócios e 

networking entre os 

associados e 

parceiros da Rede.



OPORTUNIDADES

• Momento totalmente dedicado para 

geração de negócios entre Indústrias 

e Distribuidores Parceiros com os 

Associados da Rede;

• Ampla divulgação de lançamentos de 

produtos e promoções para os 

Associados.



De 14 e 15 

de março de 

2019

Com total conforto e uma ampla infraestrutura, a Mega Feira 

Agafarma 2019 será realizada na FIERGS, em Porto Alegre.



O Centro de Eventos FIERGS é uma referência no âmbito do Turismo de 
Negócios. 

O local está situado a 12 km do Aeroporto Internacional Salgado Filho e a 
15 km do centro de Porto Alegre. 

Possui estacionamento com capacidade de até 3.000 vagas.



Mais de 1.200 pessoas por dia entre 

proprietários de loja, compradores e 

parceiros comerciais da Rede.

EXPECTATIVA DE NEGÓCIOS 2019:

Mais de 30 milhões de Reais

EXPECTATIVA DE VISITANTES



PARTICIPAÇÃO LOJAS



14/03 – Quinta-feira

PROGRAMAÇÃO

15/03 – Sexta-feira

9h – Abertura

12h às 14h - Almoço

18h – Encerramento

9h – Abertura Oficial

11h- Abertura Feira de Negócios

12h às 14h - Almoço

21h – Encerramento 



INFRAESTRUTURA

Almoço

no local 



INFRAESTRUTURA

Espaço Kids



INFRAESTRUTURA

Cafeteria



INFRAESTRUTURA

Espaço
Beleza



INFRAESTRUTURA

Espaço
Cooprofar



MAPA

DA FEIRA

Espaço 
Cooprofar



INFRAESTRUTURA

Espaço
Cooprofar

• 01 display vitrine com 5 prateleiras;

• 01 mesa de vidro com 4 cadeiras.



NOVIDADES DESTA EDIÇÃO

• Implantação de um modelo de negócio que incentive a compra mínima;

• Hospedagem gratuita para todos os associados participantes do evento.

• Disponibilidade de Chopp.



MAIS NOVIDADES

Cartela de compras e visitação (com selos)





SORTEIO DE PRÊMIOS

• Para participar do sorteio dos prêmios da Mega Feira 

Agafarma 2019 é necessário que a loja associada efetive 

suas negociações junto aos expositores parceiros presentes 

no período de 14 e 15 de março de 2019. 

• Cada Loja Associada terá direito a 01 (uma) cartela por 

CNPJ.



CARTELAS 

• São duas formas de participação para a loja  concorrer 

aos sorteios:

1) Selos de compras (valor mínimo)

2) Selos de visitação (sem valor)

São 41 expositores parceiros no total, sendo 9 

Expositores Premium e 32 Demais Expositores.



PREMIAÇÃO/MECÂNICA

1º Prêmio (Renault Captur – R$ 80.000)

• Mínimo 25 (vinte e cinco) selos de compra na cartela 

ficando apto para participar do sorteio:

• 9 selos obrigatórios dos expositores Premium

• 16 selos dos demais expositores (mínimo)



PREMIAÇÃO/MECÂNICA

2º Prêmio (Renault Kwid – R$ 33.000)

• Mínimo 17 (dezessete) selos de compra na cartela 

ficando apto para participar do sorteio:

• 9 selos obrigatórios dos expositores Premium

• 8 selos dos demais expositores (mínimo)



PREMIAÇÃO/MECÂNICA

3º Prêmio (Moto Yamaha Factor 125i– R$ 9.500)

• É necessário completar totalmente os selos de VISITAÇÃO na 

cartela (sem compras) para ficar apto em participar do sorteio. 



PREMIAÇÃO / MECÂNICA

BÔNUS: Vale Compras Marca Própria (R$ 2.000) 

• A cada cartela sorteada e 100% preenchida, sem repetição, dos

selos de compras (41 selos), a loja ganhará mais 1 vale

compras de

R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) na Cooprofar em produtos de

marca própria.





MODELO
• Cartela com espaço para 41 expositores

• 9 expositores Premium

• 32 demais expositores parceiros

PREMIAÇÃO / MECÂNICA

• 1º Prêmio (Carro Especial): Efetuar uma compra mínima de R$ 650,00 em cada um 

dos 9 expositores Premium mais uma compra mínima de R$ 300,00 em 16 dos demais 

expositores parceiros e visitar todos os expositores da feira. 

• 2º Prêmio (Carro Básico): Efetuar uma compra mínima de R$ 650,00 em cada um 

dos 9 expositores Premium mais uma compra mínima de R$ 300,00 em 8 dos demais 

expositores parceiros e visitar todos os expositores da feira. 

• 3º Prêmio (Moto): Positivar a visitação em todos os expositores parceiros.



COMERCIALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS

Débora

debora@agafarma.com.br

Mariana

negociacao@agafarma.com.br

Telefone: 51 3349.3100 – 99628.4944



Garanta sua presença neste grande 

evento organizado pela 

Rede Agafarma de Farmácias.

Reserve já o seu espaço!


