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3 a 7 setembro

Armazéns 2, 3 e 4

Pier mauá

28 a 31 maio

Arca spaces
vila leopoldina



O Mondial de la bière

idealizado no canadá em 1994, o mondial de la bière

é o principal festival internacional de cervejas 

artesanais do mundo Presente em 3 países. Realizado 

no Brasil desde 2013, atinge um público qualificado 

e gerador de negócios que cresce a cada ano.

Indo para 8ª edição em solo carioca e 3ª edição na 

praça paulista, o festival promove a difusão da 

cultura cervejeira para milhares de consumidores. 

O brasil é único país a ter duas edições do festival 

ao ano, o que evidencia a cena cervejeira no país.



28 a 31 de maio

O evento cervejeiro

mais esperado
em sua terceira edição em São Paulo

arca vila leopoldina



Balanço mondial sp 2019

E várias novidades!

4 dias de evento e 12 mil visitantes

Mais de 86 CERVEJARIAS do brasil e 

do mundo e 750 rótulos 

Vila dos botecos e food trucks com 

gastronomia para todos os gostos

+ de 20 horas de música & transmissão 

da final da champions league

150 tatuagens e piercings eternizados  

no Estúdio edu tattoo

11 vencedores no Mbeer contest brazil

e randy mosher como jurado



Perfil público pagante

12 MIL 

VISITANTES

Na EDIÇÃO 

DE 2019

1.171 BAIRROS EM SÃO 

PAULO REPRESENTADOS

SP [86%]

RJ [5%] 

PR [2%] 

MG [2%] 

AM [2%] 

OUTROS [3%]

20 ANOS - 29 ANOS [21%]

50 ANOS - 59 ANOS [8%]

30 ANOS - 39 ANOS [47%]

40 ANOS - 49 ANOS [24%]
SUPERIOR COMPLETO [74%]

MESTRADO OU DOUTORADO [13%]

SUPERIOR INCOMPLETO [8%]

ENSINO MÉDIO COMPLETO [5%]

Entre R$ 200 E R$ 300 [42%]

ENTRE R$ 300 E 400 [21%] 

ENTRE R$ 100 E 200 [18%] 

ACIMA DE 400,00 [17%] 

OUTROS [2%]



Principais inserções na mídia

Roi: + de 9 milhões cobertura: 150 jornalistas no evento645 matérias publicadas

O Estado de são Paulo - paladar

Folha de são Paulo guia da folha

O Estado de são Paulo direto da fonte 



Principais inserções na mídia

Prazeres da mesa

Jornal 

novo hamburgo

O estado de sp

paladar

Revista 29 horas



Fotos 2019



Juntos

fermentando

o maior festival 

cervejeiro

internacional

que harmoniza

com o Rio!

3-7 setembro

Pier Mauá



Balanço mondial rio 2019

E pela primeira vez no rio:

400 tatuagens e piercings eternizados  

no Estúdio lady luck tattoo

Palco mondial e palco brewhood com 

30 horas de música com bandas e djs

Mais de 130 CERVEJARIAS do brasil 

e do mundo e 1500 rótulos 

Mbeer contest brazil com recorde de 

inscrições na história 396 rótulos!

Mais de 20 food trucks com 

gastronomia para todos os gostos

5 dias de evento e 48 mil visitantes



PERFIL DO Público pagante rio

48 MIL 

VISITANTES 

na edição 

de 2019

20 ANOS - 29 ANOS [21%]

50 ANOS - 59 ANOS [6%]

30 ANOS - 39 ANOS [49%]

40 ANOS - 49 ANOS [24%]
SUPERIOR COMPLETO [67%]

MESTRADO OU DOUTORADO [14%]

SUPERIOR INCOMPLETO [13%]

224 cidades e 

24 estados

REPRESENTADOS

RJ [88%]

SP [5%] 

MG [3%] 

OUTROS [4%] 

Entre R$ 200 E R$ 300 [35%]

ENTRE R$ 100 E 200 [29%] 

ENTRE R$ 300 E 400 [18%] 

ACIMA DE 400,00 [13%] 

OUTROS [5%]
ENSINO MÉDIO COMPLETO [6%]



Mbeer contest

brazil 2019

O MBeer Contest Brazil é o concurso de degustação

profissional de cerveja que revela os melhores

rótulos do evento.

As cervejas são avaliadas por um juri técnico e 

concorrem às medalhas de ouro e à medalha de 

platina, premiação máxima do festival.

os apreciadores também participam, escolhendo por 

votação os três rótulos que conquistaram o paladar 

dos cervejeiros no Mbeer Contest Público.



- novo!

Integrado ao evento, o Mondial Craft Village é a

área dos produtores artesanais para além da

cerveja. Os visitantes PUDERAM adquirir os

produtos para consumo no evento ou leva-los para

casa e prolongar a experiência.

A cerveja é a anfitriã e abre espaço para diversos

produtos: GIM, SAQUÊ, cafés, queijos, embutidos,

molhos e muito mais. O sucesso foi tanto, que

manteremos o mondial craft village para as

próximas edições.



Em parceria com a Carambola e a My 

Growler, a loja Mondial To Go LEVOU

colecionáveis, artigos de moda, growlers e 

muito lifestyle cervejeiro. Foram mais de 

3500 itens vendidos!

Outra novidade É a parceria com a 

Reserva, que CONFECCIONOU camisas e 

ecobags usando a criatividade que a marca

tem com o universo cervejeiro e conectado

ao festival!



O evento que investe em divulgação

Mais de 130 mil seguidores nas redes

230 posts durante evento (ig + fb)

+ 4 milhões de impressões no Facebook

+ 78 mil visitas semanais no instagram

+ de 656 mil interações no total

60 E-MAILS MKT disparadOs

2.108.286 E-MAILS ENTREGUES

387 mil cliques 

25% de taxa de abertura

+ 1.4 milhões de page views

Audiência de 428 mil usuários

+ de 296 mil acessos únicos

Crescimento de 361% comparado a 2018

+ de 1000 inserções em veículos DE IMPRENSA

104.598,01 cm de matérias impressas e online

249 jornalistas presentes no evento

Roi + R$ 13.000.000,00 200% a mais que 2018

Mais de 1000 spots em rádio

+ de 500 faces em mobiliário urbano

200 Backbus e taxidoor

+ 1 milhão de inserções em metrô e tomi

Presente em 150 bares de cerveja artesanal

revistas do trade e jornal de massa

60 blogs/redes sociais do setor

Ótima ooh, aquário, Bolachas para 

chopp, embanews, futuroled

Pontos de venda em bares parceiros





Principais inserções na mídia - tv

Tv globo intertv

Band News fm carta da cerveja

Tv uol - Rede tv

Rede tv news



Principais inserções na mídia - impresso

O globo - economia

O estado de são Paulo - viagem

O globo bairros niterói

Folha de são Paulo guia da folha



Principais inserções na mídia - impresso

Estado de minas

O globo boa chance

O povo vida & arte

Extra diversão



Principais inserções na mídia - impresso

O dia 

show & lazer

O globo ancelmo gois

O globo rio show
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Fotos 2019



Como sua empresa pode  

Estar no mondial?

Informe-se  

sobre todas as  

oportunidades!

Sendo expositor

Sendo patrocinador

Projetos especiais



Nos vemos em 2020!
Entre em contato

Gabriel Pulcino

Gabriel.Pulcino@Fagga.com.br 

Tel: 21 99396-0464 / 21 2441-9269

mailto:Gabriel.Pulcino@Fagga.com.br

