Patrocínio e Exposição
Organizadores:

Apoio:

27-30 MAIO | 2019

Hotel Windsor Oceânico
Barra da Tijuca - RJ

Dê visibilidade à sua marca no evento que irá reunir especialistas renomados sob o lema
"Tecnologia de Equipamentos: Integrando Pessoas e a Indústria Brasileira".
Venha descobrir como avança a tecnologia de equipamentos e as condições necessárias ao
desenvolvimento da indústria. Conheça as novas técnicas e boas práticas do mercado e como
os novos profissionais do setor estão se preparando para esse cenário.

Números referentes a edição 2017

886

participantes

206

41

expositores

trabalhos
técnicos

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.
PATROCÍNIO OURO

PATROCÍNIO PRATA

PATROCÍNIO BRONZE

Patrocínio Ouro
• 8 inscrições no Congresso
• Estande básico de 9m²
• Direito a apresentação de case no Business Sessions
• 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 **
• Logomarca no fundo de palco das salas de trabalhos técnicos
• Logo no programa final impresso **
• Logo na entrada principal **
• Menção do patrocínio no discurso de abertura do evento
• Anúncio no programa final impresso - Página inteira
• Divulgação de vídeo institucional 30'' durante abertura
• Menção ao patrocínio nas redes sociais

R$ 50.000,00
Patrocínio Prata
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 inscrições no Congresso
Direito a apresentação de case no Business Sessions
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 na entrada principal **
Menção do patrocínio no discurso de abertura do evento
Anúncio no programa final impresso - Meia Página
Logomarca na área do coffee break

R$ 35.000,00
Patrocínio Bronze
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 na entrada principal **
Menção do patrocínio no discurso de abertura do evento
Logo aplicada no totem de carregadores de celular

R$ 20.000,00
* Propriedade válida para as peças produzidas após a adesão da empresa
** Logomarca aplicada no espaço destinado a patrocinadores em proporção equivalente a sua categoria

EXPOSIÇÃO

Valor m²

Área livre - Exposição - m²
Área Livre + Montagem Básica
Área Livre + Montagem Especial

R$ 750,00
R$ 1.045,00
R$ 1.090,00

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

coteq.org.br

