
Projeto para Projeto para SunseekerSunseeker

BrasilBrasil
Estande de 190 mEstande de 190 m22..

São Paulo São Paulo BoatBoat Show 2010Show 2010
De 14 a 19 de Outubro De 14 a 19 de Outubro –– Expo TransamExpo Transamééricarica

Realização: Marcello Branchini



Estaleiro Estaleiro SunseekerSunseeker UK e UK e BoatsBoats NauticNautic BRBR

O estaleiro SUNSEEKER que hO estaleiro SUNSEEKER que háá 50 anos fabrica 50 anos fabrica 
sofisticados e suntuosos Iates ingleses, dentro das sofisticados e suntuosos Iates ingleses, dentro das 
mais rmais ríígidas normas de segurangidas normas de segurançça, desempenho e a, desempenho e 

modernidade, juntamente com a BOATS modernidade, juntamente com a BOATS 
NAUTIC que tem dedicado os NAUTIC que tem dedicado os úúltimos 40 anos de ltimos 40 anos de 

trabalho aos aficionados ntrabalho aos aficionados nááuticos criaram a uticos criaram a 
SunseekerSunseeker Brasil e trouxeram pela primeira vez ao Brasil e trouxeram pela primeira vez ao 

papaíís o novo lans o novo lanççamento da marca inglesa, amento da marca inglesa, 
sinônimo de requinte e elegância, o sinônimo de requinte e elegância, o PortofinoPortofino 48. 48. 



PortofinoPortofino 48 48 –– LanLanççamento Mundialamento Mundial

A A SunseekerSunseeker acertou na escolha. acertou na escolha. 

NinguNinguéém melhor do que a m melhor do que a BoatsBoats

NauticNautic para ser seu para ser seu 

ConcessionConcessionáário Autorizado no rio Autorizado no 

Brasil, e aqui apresentar a Brasil, e aqui apresentar a 

PortofinoPortofino 48. A melhor e mais 48. A melhor e mais 

moderna da categoriamoderna da categoria



A EstratA Estratéégiagia
Projetar o estande da Projetar o estande da SunseekerSunseeker para a São Paulo para a São Paulo BoatBoat

Show 2010, num prazo de 30 dias.Show 2010, num prazo de 30 dias.

Atender a padronizaAtender a padronizaçção da marca, baseado apenas em um ão da marca, baseado apenas em um briefingbriefing
de uma pde uma páágina, e em 2 fotos gina, e em 2 fotos escaneadasescaneadas de estandes em marinas:de estandes em marinas:

Criar um ambiente fortemente focado em captaCriar um ambiente fortemente focado em captaçção de provão de provááveis veis 
clientes, sem deixar de aguclientes, sem deixar de aguççar o desejo de todos os apaixonados ar o desejo de todos os apaixonados 

nnááuticos por um uticos por um SunseekerSunseeker, permitindo a visita, permitindo a visitaçção sem ão sem 
discriminadiscriminaçção.  ão.  



O DesafioO Desafio

Negociar com os realizadores da feira novos prazos para Negociar com os realizadores da feira novos prazos para 
entrega de projetos completos, haja vista os prazos entrega de projetos completos, haja vista os prazos 

originais estarem vencidos na contrataoriginais estarem vencidos na contrataçção.ão.

Determinar, Determinar, sem ver o produto final PORTOFINO 48 sem ver o produto final PORTOFINO 48 ““inin--locoloco””, sua disposi, sua disposiçção ão 
no estande, seu melhor ângulo de vista, suas possibilidades de ano estande, seu melhor ângulo de vista, suas possibilidades de acesso e cesso e 

principalmente, principalmente, ““encaixaencaixa--lolo”” com seus 17 metros de comprimento, com 5 de com seus 17 metros de comprimento, com 5 de 
altura e 4,30 de largura no estande de 19 x 10 metros.altura e 4,30 de largura no estande de 19 x 10 metros.

Manter um rManter um ríígido controle de custos e qualidade dos fornecedores, materiais gido controle de custos e qualidade dos fornecedores, materiais e e 
serviserviçços a serem empregados.os a serem empregados.

Executar a montagem do estande em apenas 3 dias: de 10 a 13/out.Executar a montagem do estande em apenas 3 dias: de 10 a 13/out.



Os parâmetros Os parâmetros 

A A SunseekerSunseeker veio para ficar, então na proposta veio para ficar, então na proposta àà BoatsBoats NauticNautic, mais do que um , mais do que um 
simples aluguel de materiais para o estande, alguns itens, princsimples aluguel de materiais para o estande, alguns itens, principalmente o ipalmente o 

tocante a Identidade Visual da marca, mereciam um primor maior dtocante a Identidade Visual da marca, mereciam um primor maior de e 
qualidade e acabamento.qualidade e acabamento.

Apesar do exApesar do exííguo prazo para preparaguo prazo para preparaçção, prismas em madeira, vasos, logotipos, ão, prismas em madeira, vasos, logotipos, 
puffspuffs, foram desenhados sob medida, e adquiridos, facultando posterio, foram desenhados sob medida, e adquiridos, facultando posteriores res 

utilizautilizaçções em eventos de apresentaões em eventos de apresentaçção da marca.ão da marca.

Nos prNos próóximos eventos,  iluminaximos eventos,  iluminaçção especial, estruturas de ão especial, estruturas de boxbox trusstruss e imagens e imagens 
impressas tambimpressas tambéém serão adquiridas, facultando nas apresentam serão adquiridas, facultando nas apresentaçções dos barcos ões dos barcos 

a instalaa instalaçção de ambientes receptivos tão sofisticados quanto seus produtosão de ambientes receptivos tão sofisticados quanto seus produtos.  .  



A MontagemA Montagem

Imagens da chegada do PORTOFINO 48 no Expo TransamImagens da chegada do PORTOFINO 48 no Expo Transamééricarica

““-- A A ÁÁguia pousouguia pousou””



Estruturas em Estruturas em 
boxbox trusstruss, , 

paredes em paredes em 
courvincourvin negro, negro, 

palco palco 
estrutural em estrutural em 

boxbox trusstruss e e 
bases bases 

metmetáálicas, licas, 
contra piso contra piso 
elevado em elevado em 

madeira.madeira.

A MontagemA Montagem



A Surpresa A Surpresa 

O PORTOFINO 48 O PORTOFINO 48 éé Azul EscuroAzul Escuro

E seu acabamento de pintura é um espelho que reflete toda sua opulência.

Algumas adequações de iluminação e montagens são realizadas. 



EstandeEstande



EstandeEstande



EstandeEstande



EstandeEstande



Estrutura de trabalhoEstrutura de trabalho

AMBIENTES E EQUIPAMENTOS

3 aconchegantes louges

1 open bar

3 mesas de reunião

TV’s de LED

COLABORADORES FIXOS

5 recepcionistas

1 barman

1 garçon

1 faxineira



Ficha tFicha téécnicacnica
G1 Editora (RealizaG1 Editora (Realizaçção da Feira)ão da Feira)

TransgenicTransgenic Transportes Especiais (Clovis)Transportes Especiais (Clovis)

High Power Montagens (Box High Power Montagens (Box TrussTruss, pisos, paredes, ilumina, pisos, paredes, iluminaçção)ão)

Sinal SP ' ComunicaSinal SP ' Comunicaçção Visual (Impressão digital de grandes formatos)ão Visual (Impressão digital de grandes formatos)

CBL LocaCBL Locaçções (locaões (locaçção de mão de móóveis)veis)

Ramiro DecoraRamiro Decoraçções (Decoraões (Decoraçção ornamental)ão ornamental)

Equipe de ServiEquipe de Serviçço no estande o no estande -- D. Izabel, Fernanda, Flavia, D. Izabel, Fernanda, Flavia, CarolCarol, , ThalitaThalita, , RaffinhaRaffinha, , LuccasLuccas e Gabriel.e Gabriel.
Equipe Equipe BoatsBoats NauticNautic -- Sandra, Alfa, Paulo, Marcos (Tinha), Sandra, Alfa, Paulo, Marcos (Tinha), GuGu, Edinho e aos meninos que trabalharam para , Edinho e aos meninos que trabalharam para 

colocar o colocar o PortofinoPortofino pronto para a exposipronto para a exposiçção.ão.

Luiz Luiz –– Gerente comercial da Gerente comercial da BoatsBoats NauticNautic
AloAloíísio sio ChristiansenChristiansen –– Diretor comercial da Diretor comercial da BoatsBoats NauticNautic

Srs. JosSrs. Joséé Carlos Carlos ScodelarioScodelario e e SrSr DennysDennys ScodelarioScodelario –– ProprietProprietáários da rios da BoatsBoats NauticNautic

Coordenação do projeto: Marcello Branchini

SpartSpart MMóóveis (Mveis (Móóveis e acessveis e acessóórios sob medida)rios sob medida)
HazzanHazzan e Moise Moiséés (aplicas (aplicaçção adesivos)ão adesivos)
Emplaca  ( Emplaca  ( PlotterPlotter e e RauterRauter))
Barroso Aranha (Montagens aBarroso Aranha (Montagens aééreas)reas)
V.ManciniV.Mancini ( Cat( Catáálogos/divulgalogos/divulgaçção)ão)
BCS AutomaBCS Automaçção (Edson e equipe)ão (Edson e equipe)
JA Montagens (AnJA Montagens (Anáálise tlise téécnica do projeto)cnica do projeto)
EngeveEngeve ( El( Eléétrica e Hidrtrica e Hidrááulica)ulica)


