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Para conseguir melhores resultados, não adianta permanecer fazendo as mesmas coisas. Por isso 

gostaríamos de convidá-lo para um evento que vai abordar inovação, criatividade e tendências no 

setor de eventos, o Eventos Brasil - 26º Congresso Brasileiro de Empresas e Profissionais de Eventos. 

Com o crescimento do Brasil e a visibilidade mundial que os megaeventos estão proporcionando para 

o pais, inovar e qualificar é imprescindível para empresas e profissionais permanecerem no mercado. 

Neste cenário, participar de um Congresso como o Eventos Brasil torna-se uma excelente opção para 

adquirir novos conhecimentos, ampliar networking e realizar novos negócios. 

Participe, venha buscar novos conhecimentos e discutir sobre os eventos hoje e no futuro, pois, como 

já foi dito, “quando fazemos eventos transformamos o mundo”.

Sra. Anita Pires

Presidente da ABEOC Brasil

mensagem da

PRESIDENTE DA
ABEOC BRASIL
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Estimativa de público
Congresso - 500 participantes

Exposição - 1.000 visitantes

Público alvo
 ■ Associados e ex-associados

 ■ Associações de classe

 ■ Conventions Bureau

 ■ Destinos (Países, estados e cidades)

 ■ Entidades promotoras

 ■ Espaços 

 ■ Fornecedores de produtos

 ■ Meios de hospedagens

 ■ Órgãos de Governo (nas 3 esferas)

 ■ Prestadores de serviços

 ■ Prospects

 ■ Estudantes Universitários e Técnicos

 ■ Representante da área acadêmica

 ■ Patrocinadores

 ■ Profissionais da área de eventos das empresas

 ■ Profissionais da área de comunicação e marketing das 

empresas, das agências de publicidade, promoção, 

cerimonial e relações públicas

 ■ Profissionais da cadeia produtiva de eventos e turismo

 ■ Entidades do ForEventos 

 ■ Entidades internacionais

 ■ Imprensa

7 e 8
dezembro / 2014
Centro de Convenções 
Rebouças
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tema central
REVENDO CONCEITOS E 
CONECTANDO PESSOAS

ProGramaÇÃo Preliminar:
 ■ Os Caminhos da Economia Brasileira

 ■ Os Profissionais e Empresas do Futuro no Mercado de Eventos

 ■ Ações para melhorar o ambiente de negócios em eventos

 ■ Eventos Fora de Série

 ■ Diversificar é um bom negócio?

 ■ Mantendo o Mercado de Eventos sempre Aquecido

 ■ Quebrando paradigmas

 ■ Inovação e Tecnologia em Eventos

 ■ Dimensionamento estatístico do setor de eventos no Brasil

atividades ProGramadas
 ■ Apresentação de trabalhos técnicos

 ■ Concurso de Fotografia

 ■ Fórum dos jovens empresários

 ■ Face to face

 ■ Exposição de livros do setor de eventos com presença dos autores

 ■ Redação da Carta de São Paulo

 ■ Reunião de entidades da ForEventos

 ■ Homenagem aos ex-presidentes da ABEOC BRASIL

 ■ Entrega do Selo de Qualidade

 ■ Posse da nova diretoria da ABEOC BRASIL

 ■ Diplomação para os Presidentes Estaduais Eleitos



 ■ Estande, área de 30 m2

 ■ Logotipo no APP  

 ■ Exibição de clipe institucional 3’ (Abertura) 

 ■ Utilização de sala para reunião - 4 horas 

 ■ Divulgação nas mídias sociais - 1 por mês 

 ■ Inserção do logo no material do evento 

 ■ 3 Convites jantar com palestrantes e da ABEOC 

 ■ Anúncio no Programa Final - Página Inteira 

 ■ Publicação de folheto Digital 

 ■ Banner no site 

 ■ Sinalização 

 ■ Bloco de anotações 

 ■ Logo nos Anais 

 ■ Logo na TV de LCD 

 ■ Logo no pórtico de entrada 

 ■ Logo no cordão dos crachás 

 ■ Capa de TNT 

 ■ Banner eletrônico 

 ■ Banner de agradecimento 

 ■ Logo na tela do Auditório 

 ■ Agradecimento pelo Mestre de Cerimônias 

 ■ Mailing dos inscritos 

 ■ 20 Inscrições 

 ■ 10 Inscrições destinadas a jovens autores

cota diamante
R$ 80 mil

oPortunidades 
DE PARTICIPAçãO

Eventos Brasil - 26º Congresso Brasileiro de Empresas e Profissionais de Eventos
7 e 8 de dezembro de 2014 - São Paulo - SP 5



 ■ Estande, área de 18 m2

 ■ Logotipo no APP 

 ■ Exibição de clipe institucional - 3’ (Intervalo) 

 ■ Utilização de sala para reunião por 2 horas 

 ■ 1 Divulgação nas mídias sociais 

 ■ Inserção do logo no material do evento 

 ■ 2 Convites jantar com palestrantes e da ABEOC 

 ■ Anúncio no Programa Final - 3/4 página 

 ■ Publicação de folheto Digital 

 ■ Banner no site 

 ■ Sinalização 

 ■ Bloco de anotações 

 ■ Logo nos Anais 

 ■ Logo na TV de LCD 

 ■ Logo no pórtico de entrada 

 ■ Banner eletrônico 

 ■ Banner de agradecimento 

 ■ Logo na tela do Auditório 

 ■ Agradecimento pelo Mestre de Cerimônias 

 ■ Mailing dos inscritos 

 ■ 15 Inscrições 

 ■ 5 Inscrições destinadas a jovens autores

cota ouro
R$ 60 mil
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 ■ Estande, área de 12 m2

 ■ Logotipo no APP 

 ■ Utilização de sala para reunião por 1 hora 

 ■ Inserção do logo no material do evento 

 ■ 2 Convites jantar com palestrantes e da ABEOC 

 ■ Anúncio no Programa Final 1/2 página 

 ■ Banner no site 

 ■ Sinalização 

 ■ Bloco de anotações 

 ■ Logo nos Anais 

 ■ Logo na TV de LCD 

 ■ Logo no pórtico de entrada 

 ■ Banner eletrônico 

 ■ Banner de agradecimento 

 ■ Logo na tela do Auditório 

 ■ Agradecimento pelo Mestre de Cerimônias 

 ■ Mailing dos inscritos 

 ■ 10 Inscrições 

 ■ 2 Inscrições destinadas a jovens autores 

cota Prata
R$ 40 mil
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 ■ Estande, área de 6 m2

 ■ Logotipo no APP 

 ■ Inserção do logo no material do evento 

 ■ 1 Convite jantar com palestrantes e da ABEOC 

 ■ Anúncio no Programa Final - 1/2 página 

 ■ Banner no site 

 ■ Sinalização 

 ■ Bloco de anotações 

 ■ Logo nos Anais 

 ■ Logo na TV de LCD 

 ■ Logo no pórtico de entrada 

 ■ Banner eletrônico 

 ■ Banner de agradecimento 

 ■ Logo na tela do Auditório 

 ■ Agradecimento pelo Mestre de Cerimônias 

 ■ Mailing dos inscritos 

 ■ 5 Inscrições

Cota Bronze
R$ 20 mil

 ■ Inserção do logo no material do evento 

 ■ 1 Convite jantar com palestrantes e da ABEOC 

 ■ Sinalização 

 ■ Bloco de anotações 

 ■ Logo nos Anais 

 ■ Logo na TV de LCD 

 ■ Logo na tela do Auditório 

 ■ Agradecimento pelo Mestre de Cerimônias 

 ■ Mailing dos inscritos 

 ■ 1 Inscrição

Cota InstItuCIonal 
R$ 4.900,00
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taBela resumo de contraPartidas 

DAS COTAS DE PATROCÍNIO

COTA DE PATROCÍNIO
COTA 

DIAmANTE
COTA
OuRO

COTA
PRATA

COTA BRONzE
COTA

INSTITuCIONAl

VALORES R$ 80 mil R$ 60 mil R$ 40 mil R$ 20 mil R$ 4.900

Estande, área de 30 m 2 18 m2 12  m2 6  m2 não

Logotipo no APP sim sim sim sim não

Exibição de clipe institucional 3' (Abertura) 3' (Intervalo) não não não

Utilização de sala para reunião sim – 4 horas sim – 2 horas sim – 1 hora não não

Divulgação nas mídias sociais sim – 1 por mês sim – só 1 não não não

Inserção do logo no material 
do evento

sim sim sim sim sim

Convites jantar com 
palestrantes e da ABEOC

3 2 2 1 1

Anúncio no Programa Final Página Inteira 3/4 página 1/2 página 1/2 página não

Publicação de folheto Digital sim sim não não não

Banner no site sim sim sim sim não

Sinalização sim sim sim sim sim

Bloco de anotações sim sim sim sim sim

Logo nos Anais sim sim sim sim sim

Logo na TV de LCD sim sim sim sim sim

Logo no pórtico de entrada sim sim sim sim não

Logo no cordão dos crachás sim não não não não

Capa de TNT sim não não não não

Banner eletrônico sim sim sim sim não

Banner de agradecimento sim sim sim sim não

Logo na tela do Auditório sim sim sim sim sim

Agradecimento pelo Mestre 
de Cerimônias

sim sim sim sim sim

Mailing dos inscritos sim sim sim sim sim

Inscrições 20 15 10 5 1

Inscrições destinadas a 
jovens autores

10 5 2 não não
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Produtos e serviÇos

Investimento Benefícios

Coquetel R$ 40.000,00
 ■ Logos nos banners de mesa que serão posicionados nos 

bistrôs e nos uniformes dos atendentes

APP R$ 25.000,00  ■ Logo no APP

Tradução simultânea R$ 25.000,00  ■ Uniforme dos tradutores e da equipe de entrega do fone

Ação lúdica ou 
teatral

R$ 20.000,00  ■ Aplicação da logomarca durante a ação lúdica e teatral

Sessão do evento / 
Palestrante

R$ 20.000,00
 ■ Crédito no material de divulgação, no programa 
 ■ Agradecimento ao início e término da atividade

Pastas R$ 17.500,00
 ■ Logotipo nas pastas junto com o logo do evento e da 

ABEOC

Coffee Break
R$ 10.000,00 

(x4) por coffee 
break

 ■ Logos nos banners de mesa que serão posicionados nos 
bistrôs e nos uniformes dos atendentes

Exposição de livros R$ 10.000,00
 ■ Logotipo no espaço da exposição dos livros do setor de 

eventos

Internet R$ 10.000,00
 ■ Definição do nome da rede, da senha para acesso à Internet 

de todos os participantes

Brinde de 
participantes

R$ 9.000,00  ■ Logotipo nos brindes a serem entregues aos participantes

Cyber Point R$ 8.000,00

 ■ Logotipo no cyber point
 ■ Personalização da tela de fundo dos computadores do 

Cyber
 ■ Página padrão de início de navegação

Recepcionistas R$ 7.000,00
 ■ Logotipo no uniforme das recepcionistas das salas e em 

todo uniforme do staff

Blocos e canetas R$ 6.000,00
 ■ Logotipo em destaque no bloco de rascunho, junto com 

os demais patrocinadores e exclusivo nas canetas, onde 
constará com o logo da ABEOC ou do evento.

Áudio visual R$ 5.000,00

 ■ Logotipo no uniforme da equipe de atendimento e nos 
equipamentos que serão utilizados

 ■ Espaço de 3 minutos para apresentação dos equipamentos 
que estão sendo utilizados ao público no auditório

Brinde palestrantes R$ 5.000,00  ■ Logotipo no brinde a ser entregue aos palestrantes

Cenografia R$ 5.000,00
 ■ Logotipo na cenografia do evento
 ■ Espaço de 3 minutos para apresentação dos equipamentos 

que estão sendo utilizados ao público no auditório

montagem da 
Secretaria, painéis, 
estruturas e dos 
estandes 

R$ 5.000,00

 ■ Logotipo na parte externa dos estandes
 ■ Logotipo no balcão de atendimento 
 ■ Espaço de 3 minutos para apresentação dos equipamentos 

que estão sendo utilizados ao público no auditório
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Sessão interativa R$ 5.000,00
 ■ Logotipo nos equipamentos da sessão interativa
 ■ Logotipo na tela de projecão no momento que a sessão 

interativa estiver sendo realizada

Sinalização R$ 5.000,00

 ■ Logotipo na sinalização do evento, em posição de destaque 
mas junto com os demais patrocinadores

 ■ Espaço de 3 minutos para apresentação dos equipamentos 
que estão sendo utilizados ao público no auditório

Sistema de 
trabalhos, inscrições 
e informatização da 
Secretaria

R$ 5.000,00

 ■ Logotipo no uniforme da equipe de atendimento e nos 
equipamentos que serão utilizados

 ■ Espaço de 3 minutos para apresentação dos equipamentos 
que estão sendo utilizados ao público no auditório

Almoço
R$ 25.000,00 

(x2)  por almoço
 ■ Logos nos banners de mesa que serão posicionados nos 

bistrôs e nos uniformes dos atendentes

Todas as cotas de merchandising incluem:

 ■ Logotipo em todo material promocional do evento

 ■ 1 inscrição a cada R$ 5.000,00 cedido

 ■ Patrocinadores com cotas acima de R$ 10.000,00 terão direito a uma postagem nas mídias sociais

 ■ Empresas interessadas nas cotas de audio visual, de montagem, de cenografia, de sessão interativa, 

de sinalização e de sistema de trabalhos, inscrições e informatização da secretaria, devem ceder 

equipamento, pessoal e patrocinar o evento com R$ 5.000,00 

exPosiÇÃo - eventos Brasil 2014
Valor dos estandes de 6 metros quadrados, com montagem básica incluída e 1 inscrição no evento.

Sócios R$ 6.500,00

Não Sócios R$ 8.500,00
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Tel: 13 3252-1290 / 13 3877-5027

atendimento@fulltime-eventos.com.br

Organização e informações:

Promoção:

Apoio:




