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EM SUA 9ª 
EDIÇÃO, SERÁ 

REALIZADA  
NO DIA 12 DE 

JUNHO DE 
2018, NO HOTEL 
SHERATON WTC 

- SÃO PAULO.

O Fórum Nacional de Vida e Previdência Privada é 
um evento realizado pela FenaPrevi - Federação 
Nacional de Previdência Privada e Vida, entidade 
representativa de 68 sociedades seguradoras e 
entidades abertas de previdência complementar 
operadoras de planos de seguros de pessoas e 
de planos abertos de benefícios de previdência 
complementar de importância relevante para o 
desenvolvimento econômico e social do país.

Promovido a cada 2 anos, está em sua 9ª edição, a 
ser realizada  no dia  12 de junho de 2018,  no Hotel 
Sheraton WTC - São Paulo. 

O evento se propõe a trazer especialistas para 
discorrer, na parte da manhã, primeiramente, sobre o 
cenário econômico nacional e, posteriormente, sobre 
novidades internacionais em coberturas de risco. E 
na parte da tarde sobre estudos da Organização  para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OECD 
relacionados aos segmentos representados pela 
FenaPrevi, e o último painel do evento, um debate 
com a participação de representantes de candidatos 
à eleição presidencial.

São esperadas cerca de 400 pessoas entre autori- 
dades, especialistas nacionais e internacionais, 
executivos e técnicos de seguradoras, de entidades 
de previdência complementar e de resseguradoras, 
além de corretores e jornalistas. 

Mais informações sobre a FenaPrevi poderão ser 
obtidas no site da federação: www.fenaprevi.org.br 



para Patrocinar
         Motivos 

Mercado  – os painéis buscam, pela diversidade dos temas 
a serem abordados, uma visão geral sobre as principais 
questões atinentes aos segmentos representados pela 
FenaPrevi, de relevante importância no tocante a proteção 
social e no cenário econômico financeiro, particularmente 
no que se refere à formação de poupança doméstica, e que, 
ao final de fevereiro  de 2018, tinha sob sua administração 
recursos da ordem  de R$ 771 bilhões.

Networking – este importante evento oferece oportuni- 
dades únicas de relacionamento, negócios e encontros com 
os principais players dos segmentos de seguros de pessoas 
e de previdência complementar. 

Público Alvo Qualificado – Invista no evento que, 
a cada edição, reúne cerca de 500 executivos, sempre 
preocupados em ter uma visão estratégica do negócio em 
que atuam.

Oportunidades Flexíveis de Patrocínio   – nossa 
parceria tem como objetivo favorecer a participação dos 
patrocinadores, buscando atender suas demandas de acordo 
com o formato do evento.

Divulgação da Marca de sua Empresa – em 
algumas opções de patrocínio a marca de sua empresa 
estará junto à divulgação do evento por, no mínimo,  
3 meses.



A aquisição desta cota o torna um dos anfitriões do evento, 
proporcionando oportunidade de visibilidade da sua marca.

Contrapartidas > Divulgação da Marca
• Logo no evento  – Nos descansos de tela da plenária, em tamanho 
diferenciado dos demais patrocinadores, em looping nos intervalos 
de entrada / saída de coffee break e almoço.
•Logo em tamanho diferenciado na programação impressa.
•Logo na mídia eletrônica – no site da FenaPrevi e e-mails 
marketing durante todo o período de divulgação, bem como um mês 
após a realização do evento.
•Entrega de brindes e/ou material institucional na plenária principal 
(produzido pelo patrocinador).
•Projeção de vídeo de no máximo 3 min no retorno do almoço 
(produzido pelo patrocinador).

Relacionamento
•06 convites para o evento. 

 

Cota Ouro
R$120.000,00



Cota que permite aplicação da logo da empresa patrocinadora 
no totem de sinalização da sala VIP onde serão recepcionados 
autoridades, palestrantes e executivos do mercado.

Contrapartidas > Divulgação da Marca
•Logo na identificação da sala VIP (produzido pelo evento).
•Distribuição de brinde e/ou material na sala VIP (produzido 
pelo patrocinador).
•Logo no evento – nos descansos de tela, com os demais 
patrocinadores, em looping nos intervalos de entrada / saída de 
coffee break.

Relacionamento
•03 convites para o evento. 

Sala VIP 
R$ 30.000,00



O patrocinador desta cota poderá oferecer aos participantes, 
no foyer de relacionamento, estrutura para recarga de 
bateria de celulares. Com possibilidade de exibição de vídeo 
institucional no totem. 
 
Contrapartidas > Divulgação da Marca
•Logo no evento – nos descansos de tela, com os demais 
patrocinadores, em looping nos intervalos de entrada / saída de 
coffee break.
•Logo no totem de recarga.
•Exibição de vídeo institucional no totem (sem áudio).
•Distribuição de brindes e/ou folheteria (produzido pelo patroci- 
nador) no totem.

Relacionamento
•02 convites para o evento. 

 

Mobile Station 
R$ 25.000,00



Cota que permite a aplicação da logo da empresa patrocinadora 
na cenografia do guarda-volumes do evento.

Contrapartidas > Divulgação da Marca
•Logo no painel do guarda-volumes (produzido pelo evento).
•Logo no tag padrão do guarda-volumes (produzido pelo evento).
•Logo no evento – nos descansos de tela, com os demais patroci- 
nadores, em looping nos intervalos de entrada / saída de coffee break.

Relacionamento
•02 convites para o evento. 

 

Guarda-Volumes 
R$ 25.000,00



O patrocinador desta cota poderá oferecer e recepcionar os 
participantes, no local de relacionamento, nos intervalos de 
coffee break, num ambiente descontraído e com possibilidade 
de realizar atividades interativas.

Contrapartidas > Divulgação da Marca
•Logo no evento – nos descansos de tela, com os demais patroci-
nadores, em looping nos intervalos de entrada / saída de coffee break.
•Display com a logo, nas estações de A&B do coffee break.
•Distribuição de brindes e/ou folheteria (produzido pelo patroci- 
nador) no local de realização do coffee break.

Relacionamento
•01 convite para o evento. 

 

Coffee Break
R$ 15.000,00



Cota que permite a aplicação da logo da empresa patrocinadora nos 
totens que orientam o deslocamento dos participantes no evento.

Contrapartidas > Divulgação da Marca
•Logo no evento – nos descansos de tela, com os demais patroci- 
nadores, em looping nos intervalos de entrada / saída de coffee break.
•Logo nos totens de sinalização.

Relacionamento
•01 convite para o evento. 

 

Sinalização do  
Evento
R$ 15.000,00



Cota que permite à empresa patrocinadora a divulgação da logo 
institucional no bloco do evento.

Contrapartidas > Divulgação da Marca
•Logo nos blocos (produzidos pelo evento).
•Distribuição de folder e/ou brinde no evento em horário e local 
definido pela organização (produzido pelo patrocinador).

Relacionamento
•01 convite para o evento. 

 

Bloco
R$ 15.000,00



Logo na peça gráfica que informa a programação do evento. Este 
é um material de consulta rápida que é utilizado diversas vezes 
pelos participantes, durante o evento. Entregue no credencia-
mento, ele é especialmente produzido para ficar guardado na 
bolsa do crachá.

Contrapartidas > Divulgação da Marca
•Logo na programação impressa (produzida pelo evento).
•Distribuição de folder e/ou brinde no evento em horário e local 
definido pela organização (produzido pelo patrocinador).

Relacionamento
•01 convite para o evento. 

 

Programação 
Impressa

R$ 15.000,00



Exposição da logomarca no crachá dos participantes.

Contrapartidas > Divulgação da Marca
•Logo no crachá (produzido pelo evento).
•Distribuição de folder e/ou brinde no evento em horário e local 
definido pela organização.

Relacionamento
•01convite para o evento. 

 

Crachá
R$ 10.000,00



REALIZAÇÃO

Av. Nossa Senhora de Copacabana
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