PLANO COMERCIAL
03 a 06

Realização:

de Agosto de 2015

O melhoramento de plantas, o futuro
da agricultura e a soberania nacional

Centro de Convenções
Goiânia - GO

Promoção:

APRESENTAÇÃO
A Associação Brasileira de Melhoramento de Plantas promoverá, de 3 a 6 de
agosto de 2015, no Centro de Convenções de Goiânia, o 8o CBMP.
O Congresso reunirá, durante 4 dias,
mais de 1500 participantes de diversos
segmentos, entre eles, profissionais renomados, estudantes, palestrantes, empresas privadas, instituições públicas e produtores para debater os principais temas
do Melhoramento de Plantas que nortearão as pesquisas e desenvolvimento tecnológico no país em prol de uma agricultura moderna e sustentável.
Convidamos sua empresa para ser
patrocinadora do maior evento de Melhoramento de Plantas do país.
O CBMP já é um evento consolidado e muito importante para todo o setor,
sendo o ambiente propício para decisão
de investimento em novos negócios,
bem como fortalecimento da marca de
sua empresa e oportunidade de novas
parcerias.

Programa Preliminar
Congresso Brasileiro de Melhoramento De Plantas - 2015
Esquema geral da programação
Horário

1º DIA
3-Aug
Segunda-feira

8:00h - 9:00h
9:00h - 10:00h
10:00h - 10:30h
10:30h - 12:00h
13:00h - 14:00h

-

14:00h - 15:30h
15:30h - 16:00h
16:00h - 17:00h

Inscrições e
entrega de material

17:00h - 19:00h

18:00h - 19:00h

19:00h - 20:00h
20:00h

Abertura Homenagens e
Apresentação cultural
-Composição da mesa
Conferência de
abertura
Coquetel

2º DIA
4-Aug
Terça-feira
Mini-curso
Palestra (3)
Intervalo com
café
Painel/Mesa
Redonda (3)
ALMOÇO
Mini-curso
Painel/Mesa
Redonda (3)
Intervalo com
café

3º DIA
5-Aug
Quarta-feira
Mini-curso
Palestra (3)
Intervalo com
café
Painel/Mesa
Redonda (3)

4º DIA
6-Aug
Quinta-feira
Mini-curso
Palestra (3)

Mini-curso
Conferência de
Encerramento

Apresentação
de trabalhos
com música

Mini-curso
Painel/Mesa
Redonda (3)
Intervalo com
café
Assembléia
Sociedade
Apresentação de
trabalhos com
música

-

-

-

Conferência

Intervalo com café
Painel/Mesa
Redonda (3)

Encerramento/
Premiação

Café

Algumas vantagens em investir
no Congresso Brasileiro de
Melhoramento de Plantas:
4Maior evento da área no Brasil;
4Apresentação das principais
tecnologias e novidades do setor;
4Garantia de público e perspectiva de
excelentes negócios;
4Contato com palestrantes e
convidados nacionais e internacionais
referencias na área;
4Fortalecer rede de relacionamentos
4Ampliação de oportunidades através
do alcance de público especializado
e formador de opinião;
4Novos negócios e parcerias.

Sobre
Goiânia
A cidade de Goiânia, embora com uma
história recente, oferece uma diversidade
de atrativos que encantam seus moradores e visitantes. Cidade aberta, ecumênica,
bela, multicultural, de gente bonita e empreendedora, oferece aos seus visitantes
um rico patrimônio histórico, clima privilegiado e uma natureza preservada. A capital
é a maior cidade do Estado de Goiás, com
aproximadamente 1,3 milhão de habitantes
(IBGE 2012), o que a torna a segunda maior
e mais populosa cidade da região Centro
-Oeste, atrás apenas de Brasília.
Situada no coração do Brasil, está
eqüidistante das demais regiões do país e,
desta maneira, nossa capital é sinônimo de
fácil acesso a tudo. Goiânia é um dos maiores pólos de turismo de negócios e eventos
do país, está entre as cinco cidades brasileiras com menor custo de vida e entre as
sete com melhor qualidade de vida.

MODALIDADES
DE PATROCÍNIO
PATROCINADOR COTA OURO
Investimento: R$ 85.000,00
Contrapartidas:
4Área em local privilegiado de 36 m2
4Inclusão de logomarca com destaque nos materiais abaixo:
- folders, flyers, cartazes, banners, anúncios de
divulgação
- site oficial do evento
- e-mkts de divulgação do evento
- pastas do evento
- blocos, programa oficial, fichas de avaliação e todo
material do evento
- pórtico principal de entrada
- painel fundo de palco do auditório principal
- sinalização de todo o evento (totens indicadores e
totens porta de sala)
4Inserção de 1 folder institucional da empresa na pasta do
evento
4Veiculação de logomarca via datashow alguns minutos
antes de cada palestra em todas as salas que serão
utilizadas para programação do evento
410 inscrições cortesia

PATROCINADOR COTA PRATA
Investimento: R$ 50.000,00
Contrapartidas:
4Área de 18 m2
4Inclusão de logomarca com destaque nos
materiais abaixo:
- folders, flyers, cartazes, banners,
anúncios de divulgação
- site oficial do evento
- e-mkts de divulgação do evento
- blocos e programa oficial
- painel fundo de palco do auditório
principal
- pórtico principal de entrada
- painel fundo de palco do auditório
principal
- sinalização de todo o evento (totens
indicadores e totens porta de sala)
4Inserção de 1 folder institucional da empresa
na pasta do evento
4Veiculação de logomarca via datashow
alguns minutos antes de cada palestra em
todas as salas que serão utilizadas para
programação do evento

PATROCINADOR COTA BRONZE
Investimento: R$ 30.000,00
Contrapartidas:
4Estande básico de 12 m2
4Inclusão de logomarca nos materiais abaixo:
- site oficial do evento
- e-mkts de divulgação do evento
- programa oficial
- sinalização do evento (totens indicadores e
totens porta de sala)

PATROCINADOR COTA DIVULGAÇÃO
Investimento: R$ 30.000,00
Contrapartidas:
4Veiculação da logomarca da empresa
- em todo material de divulgação do evento
como folders, flyers, cartazes, banners,
anúncios de divulgação
- no site
- em todos os e-mkts de divulgaçãoo
- bloco
- programa oficial
- pasta do evento
- painel fundo de palco do auditório principal
- sinalização do evento (totens indicadores e
totens porta de sala)

OUTRAS OPÇÕES
DE INVESTIMENTOS
CERTIFICADOS E CRACHÁS - R$ 8.000,00
Contrapartidas:
Inserção de logomarca nos crachás de identificação dos
participantes, palestrantes, comissão organizadora e equipe de
apoio e nos certificados a serem entregues aos palestrantes,
autores de trabalho e disponibilizados on line para todos os
participantes
PASTAS - R$ 12.000,00
Contrapartidas:
Inserção de logomarca nas pastas do evento que serão entregues
aos palestrantes e participantes e veiculação de 1 folder institucional
nas mesmas.

SINALIZAÇÃO
TOTENS DE SINALIZAÇÃO – R$ 6.500,00
Contrapartidas:
Inserção de logomarca nos totens indicadores e totens de porta de
salas
SECRETARIA DO EVENTO – R$ 12.500,00
Contrapartidas:
Inserção de logomarca na estrutura montada para recebimento e
atendimento de todos os participantes, convidados e palestrantes
do evento. Destaque no programa oficial com relação ao patrocínio.
CYBER POINT – R$ 9.500,00
Contrapartidas:
Inserção de logomarca na estrutura montada para este fim na área
de exposição do evento. Destaque no programa oficial com relação
ao patrocínio.

SALA VIP – R$ 12.000,00
Contrapartidas:
Inserção de logomarca na sala montada para receber os palestrantes
e convidados do evento. Veiculação de folder institucional na mesma.
Destaque no programa oficial com relação ao patrocínio.

ESTANDE
Investimento: R$ 5.000,00
Contrapartidas:
-Área com montagem básica de 9 m2 com piso de carpete, paredes
em estrutura de alumínio tipo painéis TS , iluminação, 1 ponto de
energia, 1 mesa com 3 cadeiras, logomarca do expositor na testeira
FORMAS DE PAGAMENTO:
os pagamentos poderão ser divididos em até 3(três) parcelas não
ultrapassando 20/7/2015

CONTATO
WIN Eventos
(62) 3241-3939
comercial.go2@wineventos.com.br

PLANTA DO EVENTO

EM FASE DE
FECHAMENTO

Realização:

Organização:

Promoção:

