PLANO COMERCIAL

20 a 22 de Novembro de 2018
Goiânia-GO

Patrocínio Master

20 a 22 de Novembro d
Goiânia-GO

Estande com montagem básica de 36m2
Logomarca como PATROCINADOR MASTER nos seguintes materiais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Painel de Fundo de Palco
Bloco
Cartaz
E-mail Marketing
Folders
Crachás
Pastas do congressista
Pórtico de Entrada
Site
Sinalização do evento

Logomarca nos intervalos das palestras;
Mailing dos participantes do evento (Banco de Dados);
01 Banner da empresa (0,90 cm x 1,20 m), no auditório principal;
Encarte de 01 brinde ou folder dentro das pastas dos participantes;
Vídeo institucional de até 03 minutos;
Palestra comercial de até 15 minutos;
10 inscrições para participar de todo o evento.
Valor: R$ 35.000,00
(Trinta e Cinco Mil Reais)

Patrocínio Ouro

20 a 22 de Novembro d
Goiânia-GO

Estande com montagem básica de 18m2
Logomarca como PATROCINADOR OURO nos seguintes materiais:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Painel de Fundo de Palco
Bloco
Cartaz
E-mail Marketing
Folders
Crachás
Pórtico de Entrada
Pastas dos congressistas
Site
Sinalização do evento

Logomarca nos intervalos das palestras;
Mailing dos participantes do evento (Banco de Dados);
01 Banner da empresa (0,90 cm x 1,20 m), no auditório principal;
Encarte de 01 brinde ou folder dentro das pastas dos participantes;
05 inscrições para participar de todo o evento.
Valor: R$ 25.000,00
(Vinte e Cinco Mil Reais)

Patrocínio Prata

20 a 22 de Novembro d
Goiânia-GO

Estande com montagem básica de 12m2
Logomarca como PATROCINADOR PRATA nos seguintes materiais:
•
•
•
•
•
•

Painel de Fundo de Palco
E-mail Marketing
Folders
Pórtico de Entrada
Site
Sinalização do evento

Mailing dos participantes do evento (Banco de Dados);
03 inscrições para participar de todo o evento.
Valor: R$ 18.000,00
(Dezoito Mil Reais)

Cota Básica

20 a 22 de Novembro d
Goiânia-GO

Estande com montagem básica de 9m2
Logomarca como OUTROS PATROCINADORES nos seguintes materiais:
•
Site
Mailing dos participantes do evento (Banco de Dados);
02 inscrições para participar de todo o evento.
Valor: R$ 10.000,00
(Onze Mil Reais)

Cota Stand
Estande com montagem básica de 6m2
02 inscrições para participar de todo o evento.
Valor: R$ 4.500,00
(Quatro Mil e Quinhentos Reais)

Cota Aplicativo
(Cota única)

20 a 22 de Novembro d
Goiânia-GO

• Aplicativo para celular exclusivo do Congresso Abraves, disponibilizado para download gratuito para público em geral nas plataformas
Android e IOS. Terá destaque da logomarca do patrocinador e disponibilizará todas informações do congresso como programação científica,
comissão organizadora, palestrantes, inscrições, trabalhos científicos,
mapa de estandes, agência de turismo, contato, entre outros.
• Logomarca como Patrocinador OUTROS PATROCINADORES nos
seguintes materiais:
- Site;
- Mailing dos participantes do evento (Banco de Dados);
- 01 Inscrição para participar de todo o evento;
Valor: R$ 5.500,00
(Cinco mil e quinhentos reais)

Cota Capa de Cadeiras
(Cota única)

20 a 22 de Novembro d
• Logomarca institucional e do evento nas capas das cadeiras; (Con- Goiânia-GO

fecção por conta do patrocinador)

• Logomarca como Patrocinador OUTROS PATROCINADORES nos
seguintes materiais:
• Site;
• 01 Inscrição para participar de todo o evento.
Valor: R$7.500,00
(Sete mil e quinhentos reais)

Cota Crachá
• Cordão de crachá com a logomarca da empresa e a logo do evento
• Crachá com a logomarca da empresa
• Logomarca no site
Valor: R$ 7.000,00
(Sete mil reais)

Cota E-Poster

20 a 22 de Novembro d
• Personalização com logomarca da empresa nas bordas das TV’s;
Goiânia-GO

• Inserção da logomarca nos itens abaixo:
- Programa Oficial do Evento na parte de divulgação dos
trabalhos e-pôster.
- Site do evento
- Toten de sinalização da área de e-pôster.
• Encarte de um folder ou brinde na pasta do congressista.
Valor: R$ 7.000,00
(Sete mil reais)

Cota Encarte na Pasta
• Encarte de brinde e/ou folder na pasta dos congressistras;
• 1 inscrição para participar de todo o evento.
Valor: R$ 3.000,00
(Três mil reais)

Contato

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

20 a 22 de Novembro d
Goiânia-GO

