


A Feira

Com um amplo espaço interno, 
localizada no coração do bairro 
Cidade Nova, a Feira foi fundada na 
década de 50, inicialmente na região 
da Lagoinha. Após 31 anos de 
funcionamento, sua localização 
definitiva passou a ser na Av. 
Cristiano Machado, principal via que 
liga diversas regiões de BH e 
algumas cidades metropolitanas.



Público
da Feira

Mulheres
25 a 44 anos

Homens
25 a 44 anos



Mídias Sociais 
da Feira

Facebook
Instagram

8:30

8:30



A Feira dos Produtores possui uma tradição de 
mais de 68 anos na cidade de Belo Horizonte, 
oferecendo os melhores produtos em diversos 
segmentos. Conhecida como “O mercado mais 
charmoso de BH”, a Feira é hoje uma grande 
referência em qualidade, comodidade, conforto 
e segurança quando se fala em centros de 
compras.

Cerca de 70.000 pessoas circulam na Feira 
mensalmente, o que a transforma em um 
importante veículo de comunicação para a sua 
mensagem.

Conheça nossas opções de áreas para 
divulgação.

Áreas de
Divulgação



Placa no
Estacionamento

Medindo 
2,90 x 1,09 m.

R$ 600
por mês



Cancela no
Estacionamento

Medindo 
0,80 x 0,20 m.

R$ 600
por mês



Espaço para
Divulgação

Área Externa

R$ 800
o �m de
semana

R$ 3.000
por mês



Espaço para
Divulgação

Área Interna

R$ 900
o �m de
semana

R$ 1200
por mês



Adesivação Elevador

R$ 1000
por mês



Panfletagem
e Ações
Promocionais

R$ 200
por dia



Anuncie 
na Rádio

Feira!

R$180
Apenas

por mês

Quer expandir a comunicação da 
sua empresa para que ela

seja ouvida por milhares de 
pessoas, no mundo inteiro?

ANUNCIE NA RÁDIO FEIRA
DOS PRODUTORES!

7 dias
por semana

24h
por dia

Sua mensagem será veiculada 24h por 
dia, 07 dias por semana, da forma que 
você preferir, seja comunicando 
promoções e eventos ou contando 
mais sobre o seu negócio. Você escolhe 
a mensagem e a gente se encarrega de 
enviá-la a todos os nossos visitantes.



contato@feiradosprodutores.com.br

31 3482-1444

www.feiradosprodutores.com.br

@feiradosprodutoresbh

Av. Cristiano Machado, 1950 - Cidade Nova - BH/MG

Horário de Funcionamento:
Segunda a Sexta: 08h às 19h
Sábado; 08h às 18h
Domingo: 08h às 13h


