
KIT DE PATROCÍNIO

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

"Instrumentação e Automação como Ferramentas para Competitividade".

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.

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

Rio de Janeiro, Brasil
27-29 MAIO | 2019

PATROCÍNIO PRATA PATROCÍNIO BRONZEPATROCÍNIO OURO



 

• Participação no Techmeeting - sessão especial de apresentação de soluções tecnológicas para
empresas demandantes 
•  8 Inscrições no Congresso
•  Logo no site oficial do evento **
•  Logo nos e-mails marketing de divulgação *|**
•  Direito de uso da marca para comunicar o patrocínio ao evento
•  Logo no fundo de palco do auditório principal **
•  Logo no Programa Final impresso
•  Menção do patrocínio no discurso de abertura do evento
•  Anúncio no Programa Final impresso - Página inteira
•  Divulgação de vídeo institucional 30'' durante abertura 
•  Estande de 6 m², com montagem básica

 

•  5 Inscrições no Congresso
•  Logo no site oficial do evento **
•  Logo nos e-mails marketing de divulgação *|**
•  Direito de uso da marca para comunicar o patrocínio ao evento
•  Logo no fundo de palco do auditório principal **
•  Logo no Programa Final impresso
•  Menção do patrocínio no discurso de abertura do evento
•  Estande de 6 m², com montagem básica

* Propriedade válida para as peças produzidas após a adesão da empresa 
** Logomarca aplicada no espaço destinado a patrocinadores em proporção equivalente a sua categoria

•  3 Inscrições no Congresso
•  Logo no site oficial do evento **
•  Logo nos e-mails marketing de divulgação *|**
•  Direito de uso da marca para comunicar o patrocínio ao evento
•  Logo no fundo de palco do auditório principal **
•  Logo no Programa Final impresso
•  Logo no fundo de palco do auditório principal **
•  Menção do patrocínio no discurso de abertura do evento

Patrocínio Bronze

 

Procura uma solução customizada? 
Entre em contato conosco:

 

E-mail: adriene.kfuri@ibp.org.br | dione.oliveira@ibp.org.br | nelson.silva@ibp.org.br

Tel.: (21) 2112-9079 | 2112-9080 | 2112-9078
 

ibp.org.br/rio-automacao

Patrocínio Prata

Patrocínio Ouro


