


Mais do que um evento para crianças, o KIDS FESTIVAL é um 
momento que conecta pais e filhos, uma experiência única 
para a família. Um evento único para sua marca.

Já em sua primeira edição, o evento promoveu o encontro de 
gerações com atividades que foram do pião e amarelinha aos 
famosos videogames e youtubers.

Produzido pela GL events Exhibitions, o KIDS FESTIVAL foi 
inspirado no Kidexpo, um evento do grupo GL events que 
reúne 40 mil pessoas, entre adultos e crianças, e acontece há 
treze anos em Paris (França).

Além de toda brincadeira, magia e diversão, o KIDS FESTIVAL é 
um evento com enorme potencial para lançamento de 
produtos, posicionamento de marca, ativação com 
experiências inéditas e relacionamento com o público final. 
Em seu primeiro ano surpreendeu com números de gente 
grande: 18.936 visitantes, com ingressos esgotados. 

Em 2021, o KIDS FESTIVAL acontecerá de 29 a 31 de outubro, no 
mês das crianças. Porque momentos felizes, que dividimos com 
a família, são marcantes. E qual a marca que não gostaria de 
estar nas memórias alegres de uma criança?

Torne esta data ainda mais especial. Entre para o nosso mundo 
e conte a sua história para estas famílias.

UM MUNDO

 FEITO PARA SUA MARCA 
DIVERTIDO

BRILHAR



Entrar no Mundo Conhecimento é descobrir um universo fantástico, onde 
museus, editoras e escolas com cursos extracurriculares têm contato direto 
com a família para promover oficinas com atividades educativas.

Aqui, a imaginação é alimentada 
por meio da cultura maker e as 
crianças tornam-se protagonistas 
de histórias e invenções. 

Estenda a magia que a sua marca oferece para enriquecer 
este espaço com ativações e experiências inteligentes que 
ficarão guardadas para sempre na lembrança destes 
pequenos grandes artistas.

MUNDO CONHECIMENTO

Uma oportunidade para você 
também entrar no jogo com 
muita criatividade e atrair a 
atenção da garotada.

MUNDO DIVERSÃO

No Mundo Diversão, a brincadeira assume papel 
principal no processo de aprendizagem. Brinquedos 
gigantes, recreação com monitores, jogos de 
tabuleiro e brincadeiras clássicas trazem a pureza do 
que é ser criança para diversão de toda família. 

MUNDO LAZER
O Mundo Lazer é grande 
e cheio de descobertas.

Aproveite para se destacar de forma única com experiências 
radicais e fora do comum que criem memórias para toda a vida. 

Aqui, a regra é se divertir e se jogar em atividades 
esportivas até não acabar mais. É neste mundo 
também que os destinos ganham espaço para aguçar 
a curiosidade das famílias para conhecer pontos 
turísticos de São Paulo e do Brasil. 

MUNDO FUTURO

Nele, as possibilidades não têm fim e os pequenos poderão mergulhar em um 
universo onde a sua marca poderá apresentar atividades que vão desde drones, 
robôs, feira de ciência, games até estúdios para a produção de vídeos incríveis.

O Mundo Futuro do Kids Festival propõe uma 
viagem para o amanhã.

Traga suas experiências e venha conectar-se de 
forma marcante com os talentos do futuro.

MUNDO PALADAR
No Mundo Paladar, a coisa mais importante 
é saborear a vida, seja por meio da saúde, da 
alimentação balanceada e das refeições 
compartilhadas em família.

 Já sabe qual vai ser o seu menu 
para deixar esse momento ainda 
mais gostoso?

MUNDO POP
O Mundo Pop é onde todo mundo brilha.  

Aqui, nomes famosos atravessam as telas digitais para interagir 
com as crianças em shows, peças teatrais e filmes. 
Youtubers, personagens e músicos se unem num só lugar, onde 
ídolos e fãs se misturam para momentos de fotos e autógrafos. 

Uma oportunidade para sua marca trazer os queridinhos 
da criançada e se tornar um verdadeiro sucesso.

MUNDO CIDADANIA

A chave para entrar no Mundo 
Cidadania é a gentileza.

Aqui, especialistas dão dicas de 
reciclagem, plantação, educação 
no trânsito e promovem debates 
sobre comportamentos e atitudes 
para os cidadãos do futuro.

O importante é que os pequenos 
aprendam desde cedo a cuidar da 
natureza e respeitar ao próximo.

E você? Já imaginou como pode contribuir 
para tornar este mundo ainda mais 
interessante?

CONHEÇA O PROPÓSITO
DE CADA TERRITÓRIO

E CONSTRUA ESSE MUNDO

COM A GENTE

DO KIDS FESTIVAL 



31% - SÃO HOMENS
69% - SÃO MULHERES

QUEM VEM
BRINCAR COM A GENTE

SUPERIOR COMPLETO
TEM ENSINO

76%

58%
CLASSE SOCIAL AB

SÃO DE

81%
ENTRE 31 A 50 ANOS

DOS ADULTOS

77%
CLASSIFICAM O EVENTO

ENTRE BOM E EXCELENTE

75%
APROVAM AS ATRAÇÕES 

DO KIDS FESTIVAL

CRIANÇAS
Até 1 ano
e 11 meses
De 2 a 4
De 5 a 6
De 7 a 8
De 9 a 10
De 11 a 12
13 +

9%
27%
21%
17%
13%
7%
6%

INCONTÁVEIS MOMENTOS

ENTRE PAIS E FILHOS
DE CONEXÃO

16  
OFICINAS
ORIGAMI, PIPA, SLIME

E MUITO MAIS

3 DIAS
DE EVENTO

ENCONTROS
PARA CONTAÇÃO

DE HISTÓRIAS

9

PALESTRAS
PARA OS PAIS,

COM PROFISSIONAIS
DO MERCADO

22

17
AVENTURA, ESPORTE,

MÚSICA, ALIMENTAÇÃO
E MUITO MAIS

ATRAÇÕES

PERSONAGENS
PARA SESSÃO DE

FOTOS E AUTÓGRAFOS

31

SHOWS
8PARA MEET & GREET

10
YOUTUBERS

INFLUENCIADORES
MICRO
PRESENTES NO EVENTO

50

1000
NA OFICINA DE SLIME
CRIANÇAS

8 
TEATRAIS

PEÇAS
VISITANTES
18.936



91%
AFIRMAM QUE O EVENTO

É ESTRATÉGICO PARA
FORTALECER A MARCA

NO MERCADO

87%
APROVAM A QUALIDADE

DOS VISITANTES

83%
RECOMENDAM

O EVENTO

78%
AFIRMARAM QUE O

EVENTO É INDICADO
PARA LANÇAMENTO

DE PRODUTOS

76%
CONQUISTARAM NOVOS

CLIENTES NO EVENTO

VEEM O KIDS FESTIVAL

74%
APRESENTARAM ATIVAÇÃO

NO ESTANDE

COMO AS MARCAS

MÍDIA

YOUTUBE

90.263
IMPRESSÕES

INFLUENCIADORES

688.769
PESSOAS IMPACTADAS

O KIDS FESTIVAL
ENTROU AO VIVO 

NO SPTV 1ª EDIÇÃO
E JORNAL DA GLOBONEWS

R$ 20.884.617,00

FACEBOOK

ALCANCE TOTAL
1.100.760
1.517.278

(FOTOS E VÍDEOS)
VISUALIZAÇÕES

+26,50%
CRESCIMENTO DE 

NO NÚMERO DE SEGUIDORES
DURANTE OS DIAS DE EVENTO

INSTAGRAM

RETORNO SOBRE INVESTIMENTO (ROI)




