
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE 

PARTICIPAÇÃO COMERCIAL 
 

 

 

 



 

 

 

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

COTA OURO 

 Estande básico com área de 12m²; 

 Aplicação da logomarca como patrocínio nos seguintes materiais: 

 Site; 

 Programação Oficial; 

 E-mail marketing; 

 Pasta dos Participantes; 

 Banner Fundo de Palco; 

 Na sinalização do evento; 

 03 inscrições para participar de todo evento; 

 Inserção de 01 brinde ou folder nas pastas dos congressistas; 

Valor do investimento: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) 

 

 

COTA PRATA 

  Estande básico com área de 9m²; 

 Aplicação da logomarca como patrocínio nos seguintes materiais: 

 Site; 

 Programação Oficial; 

 Banner Fundo de Palco; 

 02 inscrições para participar de todo evento; 

 Inserção de 01 brinde ou folder nas pastas dos congressistas; 

 

Valor do investimento: R$ 10.000,00 (Dez mil reais) 

 

 

 



 

 

 

COTA BRONZE 

 Estande básico com área de 6m²; 

 Aplicação da logomarca como patrocínio nós seguintes materiais: 

 Site; 

 Programação Oficial; 

 E-mail marketing; 

 01 inscrição para participar de todo evento; 

  

Valor do investimento: R$ 6.000,00 (Seis mil reais) 

 

ESTANDE BÁSICO 

 Estande com montagem básica com área de 12m², 9m² ou 6m²; 
 

Descritivo de Montagem Básica - Carpete; 1 (uma) mesa com 3 (três) cadeiras; 

Iluminação; Toten com a logomarca da empresa; Um ponto de tomada. 
 

Valor do investimento: R$ 500,00 (Quinhentos reais) por m². 

 

 

COTA BALCÃO  

 Balcão de 1m x 1m x 0,50cm com duas banquetas. 

Valor do investimento: R$ 2.000,00 (Dois mil reais) 

 

 

COTA ENCARTE 

 Encarte de 01 folder ou 01 brinde na pasta do Congresso; 

 Mailing de participantes do evento. 

Valor do investimento: R$ 2.000,00 (Dois mil reais) 

 

 



 

 

 

COTA SUSTENTABILIDADE 

Esta cota permitirá ao evento aderir as práticas sustentáveis buscando 

diminuir os impactos e gerar receita sócio ambiental. Os parâmetros que 

serão explorados com a aquisição dessa cota serão: 

+ ENGAJAMENTO DE FORNECEDORES 

+ GESTÃO DE RESÍDUOS 

+ COMUNICAÇÃO CRIATIVA 

1. Lixo - garrafas pet, latas, copos, plástico e restos de material, serão 

usados para doação que não só eliminarão estes resíduos do lixo, mas se 

tornarão fonte de renda para famílias que trabalham com isso. 

2. Papel - Usaremos mais o aplicativo e outros itens que nos ajudem a 

consumir menos papel. Isso será comunicado para todos. 

Sua logo estará presente nesta e outras comunicações sobre uso 

sustentável. 

3. Estudantes - Daremos algumas inscrições para estudantes que não tem 

condições. Isso também será comunicado.Sua empresa, logo, sairá nesta 

comunicação. 

4. Inclusão Social - Participação de pessoas com alguma deficiência será 

uma das nossas ações. 

- Inserção da logo institucional da empresa nos itens abaixo: 

 No painel na área de circulação, onde será informado as práticas 

Sustentáveis que estão sendo feitas no evento; 

 No e-mail marketing de divulgação do Relatório sobre as Práticas 

Sustentáveis; 

 No Site com a nomenclatura “Patrocinador Sustentável”; 

 No Relatório sobre as Práticas Sustentáveis que será elaborado após o 

final do evento e será enviado a todos participantes, patrocinadores e 

palestrantes, e ainda postado no site do evento; 

- Encarte de 01 brinde ou folder dentro das pastas dos participantes; 

 

Valor do investimento: R$ 8.500,00 (Oito mil e quinhentos reais) 

 

 

 



 

 

 

PATROCÍNIO COTA CIENTÍFICA E-PÔSTER (COTA ÚNICA) 

1. Personalização com logomarca da empresa nas bordas das TV’s; 

2. 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. 

3. Encarte de um folder ou brinde na pasta do congressista. 

Valor do Investimento: R$ 7.500,00(Sete mil e quinhentos reais) 

 

COTA BLOCOS E CANETAS 

 Fornecer os blocos e canetas para as pastas dos congressistas; 

 Mailing de participantes do evento. 

Valor do investimento: R$ 2.000,00 (Dois mil reais) 

 

COTA CORDÃO DO CRACHÁ (02 Cotas) 

 Cordões para crachá dos congressistas e palestrantes em poliéster 

com impressão digital lavável em alta definição com a logo do 

patrocinador. 

Valor do investimento: R$ 2.000,00 (Dois mil reais) 

 

 

 



 

 

 

COTA MERCHANDISING 

 02 banners na feira de exposição (fornecidos pelo patrocinador); 

 Inserção da logo no site e programação oficial; 

 Inserção de 01 brinde ou folder nas pastas dos congressistas; 

 Mailing de participantes do evento. 

Valor do investimento: R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos mil reais) 

 

COTA PALESTRANTE 

 Aquisição de passagem aérea e hospedagem para 01 palestrante do 

programa científico do evento; 

 Inserção da logo no site e programação oficial; 

 Inserção de 01 brinde ou 01 folder nas pastas do Congresso; 

Valor do investimento: R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Os pagamentos poderão ser parcelados somente até 30 dias antes do início 

do evento. 

 

CONTATOS 
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