Como ativar a marca de sua empresa no Fórum,

que acontece pela primeira vez em Bento Gonçalves | RS.

Realização

Espaço de Negócios – Rua Coberta
A Rua Coberta é anexa a Casa das Artes, local de realização do I Fórum Estadual de Energia Solar e Eficiência
Energética. Com 53 metros de extensão e cobertura metálica com telhas translúcidas para melhor aproveitamento da
iluminação natural.

Com acesso direto por duas ruas, o objetivo é facilitar a visitação do público em geral. Também será o palco dos
Coffee Break do evento, com a interação dos participantes.
Local perfeito para sediar o Espaço de Negócios, que oportunizará ao público em geral a visitação, mesmo para quem
não estiver participando do evento.

Patrocínio Cota Silício
 Inserção da logomarca em todos os materiais impressos e eletrônicos do evento: (folder, flyer, e-mails
promocionais, rodapé de assinatura de e-mails)
 Logomarca no material a ser entregue no evento: crachás, certificado, folha de perguntas
 Logomarca no Website e no Facebook
 Exclusividade para exibição de vídeo institucional da empresa antecedendo a solenidade de abertura (vídeo de no
máximo 4 minutos, fornecido pelo patrocinador)
 Direito de colocação de material promocional e brindes nas pastas dos participantes
 Exposição da logomarca nos telões durante a recepção/abertura e antecedendo cada palestra
 Estande para exposição de produtos/serviços, localizando no Espaço de Negócios (A / B ou C)– com 9 m², em local
de destaque
 Logomarca no totem
 Assinatura da empresa nos e-marketings para públicos de interesse e nas mídias sociais, no período de março a
maio/19
 10 Inscrições cortesia para o Fórum

Investimento: R$ 17.000,00
Pagamento – abril a junho/19

Patrocínio Cota Solar
 Inserção da logomarca em todos os materiais impressos e eletrônicos do evento: (folder, flyer, e-mails
promocionais, rodapé de assinatura de e-mails)
 Logomarca no material a ser entregue no evento: crachás, certificado, folha de perguntas
 Logomarca no Website e no Facebook
 Direito de colocação de material promocional e brindes nas pastas dos participantes
 Exposição da logomarca nos telões durante a recepção/abertura e antecedendo cada palestra
 Estande para exposição de produtos/serviços, localizando no Espaço de Negócios (E ou F)– com 6 m², em local de
destaque
 Assinatura da empresa nos e-marketings para públicos de interesse e nas mídias sociais, no período de março a
maio/19
 05 Inscrições cortesia para o Fórum

Investimento: R$ 10.000,00
Pagamento – abril a junho/19

Patrocínio Cota Eficiência
 Inserção da logomarca em todos os materiais impressos e eletrônicos do evento: (folder, flyer, e-mails
promocionais, rodapé de assinatura de e-mails)
 Logomarca no material a ser entregue no evento: crachás, certificado, folha de perguntas
 Logomarca no Website e no Facebook
 Direito de colocação de material promocional e brindes nas pastas dos participantes
 Exposição da logomarca nos telões durante a recepção/abertura e antecedendo cada palestra
 Estande para exposição de produtos/serviços, localizando no Espaço de Negócios (D ou G)– com 6 m², em local de
destaque
 02 Inscrições cortesia para o Fórum

Investimento: R$ 7.000,00
Pagamento – abril a junho/19

Patrocínio Cota Energética
 Inserção da logomarca em todos os materiais impressos e eletrônicos do evento: (folder, flyer, e-mails
promocionais, rodapé de assinatura de e-mails)
 Logomarca no material a ser entregue no evento: crachás, certificado, folha de perguntas
 Logomarca no Website e no Facebook
 Direito de colocação de material promocional e brindes nas pastas dos participantes
 Exposição da logomarca nos telões durante a recepção/abertura e antecedendo cada palestra
 Área para exposição de produtos/serviços, localizando no Área Energia (espaço 5 ou 10)– com 5 m², em local de
destaque
 01 Inscrição cortesia para o Fórum

Investimento: R$ 5.000,00
Pagamento – abril a junho/19

Exposição Espaço de Negócios

 Espaço de 5 m² contemplando 01 mesa e 04 cadeiras para exposição de produtos / marca
Espaços 01 a 04 – 06 a 09 localizados na Área Energia

Investimento: R$ 2.500,00
Pagamento – abril e maio/19

Patrocínio Cota Coffee Break
 Inserção da logomarca em todos os materiais impressos e eletrônicos do evento: (folder, flyer, e-mails
promocionais, rodapé de assinatura de e-mails)
 Logomarca no Website e no Facebook

 Ambientação do espaço onde será realizado o Coffee Break (manhã e tarde dos dias 22 e 23 de maio), com ações
de exposição da marca, com projeto aprovado com antecedência pela comissão realizadora

Investimento: R$ 15.000,00
Pagamento – abril a junho/19

Inscrições no site
http://www.forumenergiasolar.com.br/

Informações:
Célia Beatriz Marin - Organização
organizacao@forumenergiasolar.com.br
54 34196563 | 9 99719713 | 9 81017357
http://www.forumenergiasolar.com.br/
https://www.facebook.com/forumdeenergiasolar/

