OPORT UN I DAD ES

PARA SUA EMPRESA

PLANO COMERCIAL

INVESTIR EM UM EVENTO É A OPORTUNIDADE DE A
SUA EMPRESA TER, EM UM ÚNICO MOMENTO E LUGAR

OPORTUNIDADE

NEGÓCIOS

NETWORKING

VISIBILIDADE

APRIMORAMENTO

Estão previstas 700 pessoas participando durante os três dias do evento, gerando inúmeras oportunidades para a sua empresa.
O evento é um dos meios de maior efetividade na criação e manutenção de relações comerciais.
Possibilitando uma maior interação da sua empresa com pesquisadores e profissionais do Brasil e do
exterior.

Seja um patrocinador do Congresso Internacional de Ciências em Animais de Laboratório!

BENEFÍCIOS

Ouro

Prata

Bronze

Stand

Logomarca no site do Congresso SBCAL 2018 com link para o site
do patrocinador

X

X

X

X

Logomarca aplicada nos materiais digitais do evento: Email Marketing, folder eletrônico, anais, programação de minicursos, programação geral do evento.

X

X

X

Logomarca no aplicativo do evento

X

X

X

Inserção de folder ou brinde nas pastas do congressista

X

X

Aplicação da logomarca no banner de fundo de palco

X

X

X

Aplicação da logomarca nos banners/backdrop do auditório

X

X

X

Aplicação da logomarca na sinalização do evento

X

X

Aplicação da logomarca no pórtico de entrada

X

X

X

Logomarca nos cartazes

X

X

X

Logomarca aplicada no certiﬁcado digital

X

Vídeo Institucional de até 30 segundos que serão veiculados durante os intervalos nas salas e nas telas informativas que estarão
localizadas na área de exposição

X

Mailing dos participantes

X

Sala disponível para ação promocional ou palestra técnica (datas,
salas e horários sob consulta)

X

Stand com montagem básica

Inscrições para o congresso (não inclui minicursos, atividades
complementares ou sociais)

Valores das cotas em reais

X

24M²

12M²

9M²

9M²

8

4

2

1

R$
R$
R$
R$
40.000,00 30.000,00 15.000,00 7.500,00

O U T R AS M O DA L I DA D E S D E PA RT I C I PAÇ ÃO :
Coquetel de Abertura
Faça desse momento, uma grande oportunidade de divulgação e relacionamento exclusivo com os
participantes do evento!
O patrocinador poderá promover sua marca através de banners, speech de 5 minutos, vídeo institucional e logomarca rodando nas telas durante o coquetel.
Valor R$ 55.000,00 (cota única)
* O evento se responsabilizará com a locação do espaço, alimentação e equipamentos.

Cota Lounge
Com identidade visual da empresa aplicada nos totens.
Valor R$ 15.000,00

Cota capas de cadeira
Encosto da cadeira com a logomarca/site/telefone da empresa durante todas as atividades do congresso.
Valor R$ 10.000,00
Valor para patrocinador Ouro, Prata ou Bronze: R$ 7.500,00
*Confecção por conta do patrocinador, consultar previamente a comissão sobre a quantidade de
cadeiras.

Cota cordão de crachá
Cordão de crachá confeccionado com as cores do evento e logomarca da empresa.
Valor R$ 10.000,00
Valor para patrocinador Ouro, Prata ou Bronze: R$ 7.500,00
*Confecção por conta da comissão organizadora do evento.

Cota Kit Congressista
Pastas e blocos com canetas confeccionados contendo a logo da empresa e do evento.
Valor R$ 15.000,00
Valor para patrocinador Ouro, Prata ou Bronze: R$ 10.000,00
*Confecção por conta da comissão organizadora do evento.

Cota Aplicativo
Aplicativo do evento com Frontpage personalizado
com a logomarca da empresa patrocinadora.
Valor R$ 12.000,00
Valor para patrocinador
Ouro, Prata ou Bronze: R$ 10.000,00

Contato

Telefone: 62 3241 3939 / 62 98221 0300
Email: comercial.go3@wineventos.com.br

