
KIT DE PATROCÍNIO

SEJA UM PATROCINADOR
Dê visibilidade à sua marca no evento que irá reunir especialistas renomados sob o lema 

"Instrumentação e Automação: Promovendo a Competitividade e Eficiência Operacional".

A programação do evento contará com painéis de alta qualidade técnica que abordarão temas 

atuais para este segmento, como indústria 4.0, internet das coisas, automação remota e 

segurança cibernética, passando por temáticas de empreendedorismo e gestão do 

conhecimento.

 

Rio Automação 2017. Tenha o controle da tecnologia nas suas mãos.

PATROCÍNIO

Visibilidade da sua logomarca nas peças de divulgação do evento, website, material promocional

e ações diferenciadas. Confira a seguir as diversas categorias e suas contrapartidas.

Rio Automação
Congresso

RB1 - Rio de Janeiro, Brasil
22-23 AGOSTO | 2017



Cota Ouro

 

• Direito a indicação de um participante em painel de debates*;
• Box de exposição na sala de entrada para o auditório (3m x 2m)
• Direito a ativação exclusiva em um coffee break do evento;
• Direito a exibição de vídeo de 30 segundos no começo das sessões diárias;
• Logomarca em destaque nas peças de divulgação do evento;
• Logomarca em peças de divulgação da O&G|TechWeek
• Logomarca em destaque no painel de entrada do evento;
• Logomarca em destaque no auditório;
• Logomarca em destaque com link no hotsite do evento;
• Logomarca nos e-mails de divulgação do evento;
• Nome incluso em press releases;
• Direito à colocação de material de divulgação nos assentos do auditório;
• 10 inscrições para o evento;
• Desconto de 20% em inscrições adicionais.

* a ser aprovado pela curadoria do evento

 

• Direito a indicação de um participante em painel de debates*;
• Direito a exibição de vídeo de 30 segundos no começo das sessões diárias;
• Logomarca no painel de entrada do evento;
• Logomarca nas peças de divulgação do evento;
• Logomarca no auditório do evento;
• Direito à colocação de material de divulgação nos assentos do auditório;
• Logomarca com link no hotsite do evento;
• Logomarca nos e-mails de divulgação do evento;
• Nome incluso em press releases;
• 8 inscrições para o evento;
• Desconto de 10% em inscrições adicionais.

* a ser aprovado pela curadoria do evento

Cota Prata

 

Procura uma solução customizada? 
Entre em contato conosco:

 

E-mail: dione.oliveira@ibp.org.br / nelson.silva@ibp.org.br

Tel.: (21) 2112-9080 / (21) 2112-9078

 

ibp.org.br/rio-automacao


