


O Mercado

O Mercado de mergulho no Brasil vem crescendo a cada dia. Prova disso é a media 

do aumento de 14 mil novos mergulhadores por ano.

• 30% da classe A e 56% da classe B;

• 31% possuem nível superior incompleto e 27% possui nível de graduação 

superior completo;

• 42% têm idade entre 18 e 29 anos, 53% entre 30 e 49 anos e 5% acima 

de 50 anos;

•   48% são solteiros e 42% são casados ou estão em uma relação estável;

• 61% do sexo masculino e 39% do sexo feminino.

Perfil do Mergulhador

R$ 200 milhões
são consumidos por
ano em acessórios e 

equipamentos



Padi Dive Festival

O maior evento de mergulho da América Latina acontece

desde 2001 e, pelo terceiro ano consecutive, irá acontecer

junto ao São Paulo Boat Show, no São Paulo Expo – Centro

de Exposições e Convenções.

O evento tem como objetivo principal promover e movimentar

a indústria do mergulho recreativo, apresentando tendências, 

notícias, equipamentos, serviços e dicas a todos os visitantes.



Padi Dive Festival - Profile

• Expositores nacionais e internacionais (escolas, agências de 

viagem, hotéis, pousadas, companhias aéreas)

• 36.000 visitantes (São Paulo Boat Show e PADI Dive Festival) 

• Consumidores e formadores de opinião

• Ciclo de palestras com profissionais de mergulho, turismo, ecologia

e biologia

• Equipamentos relevantes com dive teste

• Todas as inovações do mundo aquático

• Discover Scuba – Programa gratuito onde o participante tem a 

chance de mergulhar com instrutor e obter todas as orientações



Moderno

Mais completro e mais moderno

pavilhão da América Latina

Infrastructure

Mais de 4.500 vagas de 

estacionamento cobertas, local 

para embarque e desembarque

de táxis.

Localização

Aeroporto de Congonhas – 10 min 

Estação Jabaquara (metro) – 850 m

Fácil acesso a zona hoteleira

Horários

Fora do perímetro de rodízio de carros,

o evento ocorre de sempre de forma
tranquila

Organização

O local do evento contribui para uma

ótima organização. Ótimo tanto para 

vendedores quanto para compradores

Vantagem

Com toda a conveniência de um

pavilhão modern, seu time estará

100% focado em gerar negócios e

trazer resultados

Onde



Layout do evento
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Modelo de Montagem

* Modelo de montagem baseado em 2016.



Descrição do Projeto – Montagem Básica

• Estrutura de perfis de alumínio do tipo octanorm, com altura de 2,70m de altura (dois metros e 

setenta centímetros), painéis em fórmica “TS”, dupla face encaixada na estrutura;

• Revestimento de carpete tipo forração; 

• Iluminação através de arandelas de alumínio articuláveis, equipamentos com lâmpadas de spot-light 

de 100w, sendo uma para cada 3 m²; 

• Uma tomada de 220V; 

• Testeira na frente do estande;

• Balcão de 1mts com tampo e prateleira;

• Mobiliário: 01 mesa redonda com tampo de vidro e pé cromado, 04 cadeiras cromadas com 

estofado branco;

• Sem piso elevado.



Entre em Contato e reserve seu espaço no maior evento de mergulho da América Latina

Organizaçâo e Promoção: Realizaçâo: Revista oficial: Eventos integrados:

Saiba mais::
www.saopauloboatshow.com.br

www.padifestival.com.br

Robert Zwirn
+55 11 98468-3335

robert@boatshow.com.br


