


COMBO ACTION:
CENTRO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA 

MARKETING, PROMOÇÃO E EVENTOS.

Criada em 2006, em Curitiba, no Paraná, Brasil, a COMBO ACTION nasceu 

para ser um centro de soluções para seus clientes, centralizando ideias, 

projetos, logística e execução em um só lugar.

Hoje contamos com 3 grandes áreas de atuação:

Eventos Corporativos, Técnico-científicos, Promo & Ativação.



QUEM 
SOMOS?
A Combo Action oferece à sua empresa 

os serviços de consultoria e suporte mais 

qualificados, em todo tipo de eventos e ações de 

marketing, incluindo congressos, convenções, 

gestão de feiras de negócios, eventos 

corporativos, estratégia e execução promocional, 

projetos especiais de stands, montagem, catering 

e recursos humanos, ativação de marca e ações 

de mídia social.





COMBO IS CORPORATE, 
COMBO IS PROMO
COMBO IS TECHNICAL-SCIENTIFIC, 
COMBO IS                 .



O sucesso de uma ação depende de uma 

combinação valiosa: 

BOAS IDEIAS + EXECUÇÃO IMPECÁVEL. 

É isso que faz dos eventos da COMBO ACTION 

verdadeiras Brand Experiences, que combinam 

pertinência e relevância, em momentos de puro 

envolvimento. E o melhor de tudo: com a máxima 

tranquilidade para você.

O QUE FAZ AS AÇÕES 
DAREM CERTO?



UMA ESTRUTURA COMPLETA QUE GARANTE SERVIÇOS DE 
QUALIDADE EM QUALQUER PARTE DO BRASIL E NO EXTERIOR.

• Equipe conectada

• Planejamento promocional

• Gestão comercial

• Business Intelligence

• Seleção de parceiros

• Contratação de mão de obra local

• Gerenciamento de fornecedores

• Acompanhamento profissional

• Custos competitivos



PORTFOLIO
O QUE NÓS 
FAZEMOS?



EVENTOS 
CORPORATIVOS

MONTAGEM DE ESTANDES E PROJETOS ESPECIAIS

A COMBO ACTION desenvolve projetos sob medida para o seu estande, com base na 

demanda estratégica da sua empresa. Montamos e administramos todo o gerenciamento 

operacional, deixando você e sua equipe concentrados no ponto principal: fechar negócios e 

construir relacionamentos com os clientes.

MISSÕES COMERCIAIS E SUPORTE AO CLIENTE NO EXTERIOR

A COMBO ACTION também ajuda os clientes a melhorar seu conhecimento e presença em 

mercados específicos, organizando Missões Comerciais, Visitas de Empresas, Reuniões e 

Tours, a fim de abrir portas para a geração de novos negócios.

NOVOS LANÇAMENTOS E FORTALECIMENTO DE MARCAS

A COMBO ACTION realiza eventos corporativos de diversas finalidades: lançamentos, 

campanhas, aniversários, comemorações especiais. Planejamos e executamos ações que 

atendam às necessidades da sua empresa de acordo com suas metas estratégicas e fazendo 

de tudo para que sejam atingidas.



EVENTOS 
CORPORATIVOS



EVENTOS 
CORPORATIVOS



EVENTOS 
CORPORATIVOS



EVENTOS 
CORPORATIVOS



ESTANDES



ESTANDES



ESTANDES



ESTANDES



LOGÍSTICA DE EVENTOS 
E GESTÃO OPERACIONAL

• Representação do cliente em todas as etapas do projeto

• Negociação de contratos estratégicos

• Execução operacional e desenvolvimento conceitual

•  Logística, suporte e controle de campanhas

• Projeto e aquisição de equipamentos personalizados

• Equipe de Design Gráfico 

• Gerenciamento de pessoal e programas de eventos

• Desenvolvimento e aquisição de itens promocionais

COMBO ACTION CENTRALIZA TUDO PARA 
MANTER VOCÊ FOCADO EM SEU NÚCLEO DE 
NEGÓCIOS.



PROMOCIONAL
MARCA

ATIVAÇÃO

RECURSOS HUMANOS - CATERING - ATIVAÇÃO 

DE MARCAS E MÍDIAS SOCIAIS

A COMBO ACTION tem ampla experiência no 

planejamento, desenvolvimento e execução de 

ações promocionais há mais de 10 anos. Criando 

maneiras diferentes de demonstrar e anunciar 

seu produto ou marca, você poderá conquistar e 

surpreender seu público-alvo, onde quer que ele 

esteja. Usando ferramentas excepcionais e originais, 

como intervenções urbanas incomuns, inaugurações 

surpreendentes ou exibições interativas, passando por 

lançamentos impressionantes de produtos, soluções 

de novas tecnologias ou simplesmente trabalhando 

em redes de mídia social, a Combo Action ajudará a 

levar sua marca ao topo da mente de seus clientes .



BRINDES



BRINDES



CAMPANHA 
PROMOCIONAL



CAMPANHA 
PROMOCIONAL



EVENTOS 
CIENTÍFICOS 

TÉCNICOS

CONGRESSOS, CONVENÇÕES E CONFERÊNCIAS

O mercado de congressos e convenções e todos os eventos técnico-científicos exigem alta 

dedicação e desempenho, tanto em resultados qualitativos quanto financeiros.

A COMBO ACTION é especializada na criação e implementação de convenções de negócios, 

congressos e conferências. Nós cuidamos de cada detalhe: desde a confirmação da presença 

até o transfer; da hospedagem e das atrações; da alimentação e da diversão, incluindo 

também o desenvolvimento da arte de todos os materiais necessários. A Combo Action lida 

com tudo, para permitir que sua equipe se concentre no core business da sua empresa.

FEIRAS DE NEGÓCIOS

Desde os estudos de viabilidade e análise de mercado, a COMBO ACTION concebe e 

desenvolve projetos para feiras e exposições B2B ou B2C, nos mais diversos formatos para 

diferentes segmentos de mercado. Nos encarregamos de a gestão da feira: definição de 

parceiros, desenvolvimento de mapas técnicos, lista de produção, plano de comunicação, 

comercialização de stands, montagem de stands, manutenção durante o evento e relatórios. 

Oferecemos suporte completo para garantir a satisfação de clientes, expositores e visitantes.
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FEIRAS
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WE ACT. 
YOUR BRAND 
MOVE FORWARD.



NOSSOS 
CLIENTES







FEIRAS DE NEGÓCIOS



CONTATO:
Guilherme Rasera - Diretor
contato@combopromocional.com.br
Tel.: +55 41 3095.1776

COMBOPROMOCIONAL.COM.BR

FACEBOOK.COM/COMBOPROMO

YOUTUBE.COM/COMBOPROMOCIONAL2010


