Dias 8 e 9 de abril de 2019
Windsor Convention & Expo Center | Rio de Janeiro
Realização

Apoio Institucional

SOBRE O EVENTO

Há oito anos, o Encontro de Resseguro do Rio de Janeiro oferece ao setor de seguros brasileiro
um fórum de alto nível para discussões técnicas, políticas e econômicas, colocando em destaque
esse importante segmento, que vem crescendo expressivamente no Brasil. São dois dias dedicados
ao debate de questões estratégicas, com a apresentação de temas correntes que estão em evidência
ao redor do mundo.
O evento também proporciona, através dos espaços exclusivamente criados no formato de áreas
de convivência, o networking entre os executivos responsáveis pelas áreas de negócio, técnica e de
gestão das empresas de seguros, resseguro, corretores, escritórios de advocacia e demais players
do segmento.
Realizado pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e pela Federação Nacional das
Empresas de Resseguros (FENABER), com o apoio institucional da Escola Nacional de Seguros, o
Encontro vem, a cada ano, evoluindo e se adaptando às necessidades de seus participantes.
O Encontro de Resseguro chega a esta edição com um conteúdo abrangente, que abordará o
Cenário Econômico no Brasil, Matriz Energética Brasileira – Mudanças e Investimentos, Inovações em
Centros Urbanos e Desafios do Mercado Segurador, entre outros temas relevantes aos profissionais
que buscam atualização e desenvolvimento de carreira.

Confira a seguir as cotas de patrocínio disponíveis.
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PATROCINADORES

PATROCINADORES

PATROCINADORES

PATROCINADORES

PATROCINADORES

PATROCINADORES

• A.M. Best Company
• Demarest Advogados
• Guy Carpenter
• IRB Brasil Re
• Miller do Brasil
• Munich Re
• Pellon e Associados
Advocacia
• Sindicato das
Seguradoras do Rio
de Janeiro
• Swiss Re
• Terra Brasis

• A.M. Best Company
• Deloitte
• Demarest Advogados
• Guy Carpenter
• IRB Brasil Re
• JLT Brazil Holdings
• Miller do Brasil
• Munich Re
• Pellon e Associados
Advocacia
• Swiss Re
• Tauil & Chequer
Advogados associated
with Mayer Brown LLP
• Terra Brasis

• A.M. Best Company
• Austral
• AXA Corporate
Solutions Brasil
• Cetip
• Hannover Re
• IRB Brasil Re
• JLT Brazil Holdings
• Munich Re
• Santos Bevilaqua
Advogados
• SCOR Global P&C
• Swiss Re
• Terra Brasis

• A.M. Best Company
• Austral
• AXA Seguros
• Chubb
• Demarest Advogados
• Hannover Re
• IRB Brasil Re
• JLT Brazil Holdings
• Mattos Filho, Veiga
Filho, Marrey Jr e
Quiroga Advogados
• Santos Bevilaqua
Advogados
• Swiss Re
• Terra Brasis
• XL Catlin

• A.M. Best Company
• Austral
• Demarest Advogados
• IRB Brasil Re
• ITG Brasil
• JLT
• Mattos Filho
• MJV
• S&P Global Market
Intelligence
• Santos Bevilaqua
Advogados
• Swiss Re
• Terra Brasis Re
• TM LAW
• TransRe

• A.M. Best Company
• Austral
• Chalfin, Goldberg,
Vainboim e Fichtner
Advog. Associados
• Chubb
• Demarest Advogados
• Everest
• F. Torres Advogados
• GenRe
• Hannover re
• Helvetia
• IRB Brasil Re
• JLT
• Mattos Filho
• Partner Re
• S&P Global Market
Intelligence
• Santos Bevilaqua
Advogados
• Swiss Re
• Terra Brasis Re
• TransRe

EXPECTATIVA
DE PÚBLICO
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MOTIVOS PARA PATROCINAR

NETWORKING
Oportunidades únicas de relacionamento, negócios e encontros com os principais
players do mercado.

PÚBLICO-ALVO QUALIFICADO
Invista no evento, que a cada edição, reúne executivos responsáveis pelas decisões
estratégicas em relação ao negócio.

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.
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COTAS DE PATROCÍNIO
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COTA OURO
Torne-se o maior
patrocinador
do evento.
Coloque sua empresa
em evidência
e explore as
oportunidades únicas
de relacionamento que
a Cota Ouro oferece.
Esta cota possui lounge
em local privilegiado,
com posicionamento
estratégico para
interação com o
público durante os
intervalos.

Imagem ilustrativa
6
da 7ª edição

COTA OURO
contrapartidas comerciais

ESPAÇO EM PAINÉIS TÉCNICOS
Participação de 15 minutos como Debatedor em
painel técnico. A escolha do painel é por ordem
de fechamento de patrocínio.

DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES
E/OU FOLHETERIA
Distribuição de material promocional e/ou
brindes produzidos pelo patrocinador no lounge.

9 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO
8 participantes e 1 debatedor.

DIVULGAÇÃO DA MARCA

LOUNGE
– alta visibilidade e comunicação –

Lounge em tamanho diferenciado, dentro do espaço
de relacionamento, de acordo com o projeto do
evento, com decoração padrão, sendo:
1 Armário pequeno com chave
1 Mesa com 4 cadeiras

Nos materiais impressos (quando houver) e em
mídia eletrônica: pocket book, fundo de palco
das 2 salas e e-mail marketing.
Em banner no site do evento em tamanho
diferencial com link para o site do patrocinador.
Em descansos de tela, com demais patrocinadores,
em looping nos intervalos de entrada/saída de
coffee-break e almoço.

1 Aparador
1 TV de 40’
1 pôster com área para inclusão de seu logotipo no
tamanho de 0,80 x 0,60m.

continua
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COTA OURO
contrapartidas comerciais

VÍDEO INSTITUCIONAL
Produzido pelo patrocinador com
duração máxima de 2 minutos em horário
a definir nas plenárias principais.
A escolha do horário será de acordo
com a ordem de fechamento da cota.
SALA BUSINESS MEETING
2 dias em sala de reunião montada conforme
projeto do evento.

OPORTUNIDADE
PARA CUSTOMIZAÇÃO DA COTA
Por um valor adicional, o patrocinador poderá
personalizar sua cota adicionando produtos
e/ou serviços. Consulte a organização.

OBSERVAÇÕES
1. DEMAIS NECESSIDADES DE
EQUIPAMENTOS,
alimentos e bebidas*, produção de
brinde e material institucional serão de
responsabilidade do patrocinador ou
poderão ser customizadas à parte com a
organização do evento.
* Hotel não permite a contratação de alimentos e
bebidas junto a fornecedores externos.

2. O PATROCINADOR DEVERÁ INDICAR
até o dia 28/02/2019 o
Debatedor do painel enviando
os seguintes dados:
Nome, Cargo e Biografia para:
Lyana Bastos – lyana.bastos@cnseg.org.br
Após esta data, a participação da indicação
será na qualidade de Coordenador de Mesa
mediante disponibilidade de painéis.
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COTA
ESPAÇO VIP

Visibilidade para sua
empresa no local mais
reservado do evento.
O Espaço VIP é o
ambiente frequentado
por autoridades e
palestrantes com
grande potencial de
networking e troca
de experiências com
profissionais de alto
nível juntamente com
os convidados do
patrocinador.

valor da cota

R$ 46.000,00
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Imagem ilustrativa

COTA
ESPAÇO VIP
contrapartidas comerciais

SALA MONTADA
com infraestrutura e reposição de alimentos e
bebidas padrão do evento.
8 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO
DIVULGAÇÃO DA MARCA
Aplicação do logotipo na cenografia do espaço
de acordo com o projeto do evento.
Em banner no site do evento com link para o site
do patrocinador.

OBSERVAÇÃO
1. DEMAIS NECESSIDADES DE
EQUIPAMENTOS,
alimentos e bebidas*, produção de
brinde e material institucional serão
de responsabilidade do patrocinador
ou poderão ser customizadas à parte
com a organização do evento.
* Hotel não permite a contratação de
alimentos e bebidas junto a fornecedores
externos.

Em descansos de tela, com demais
patrocinadores, em looping nos intervalos de
entrada/saída de coffee-break e almoço.
DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES
E/OU FOLHETERIA
Distribuição de material promocional e/ou brindes
produzidos pelo patrocinador no Espaço VIP.

OPORTUNIDADE
PARA CUSTOMIZAÇÃO DA COTA
Por um valor adicional, o patrocinador poderá
personalizar sua cota adicionando produtos
e/ou serviços. Consulte a organização.

valor da cota

R$ 46.000,00
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COTA LOUNGE

O espaço reservado
é uma oportunidade
para aproximação
de novos clientes e
demonstração de
produtos e serviços.
O Lounge estará
localizado na área de
convivência onde serão
servidos os
coffee-breaks e
business lunch nos
intervalos das palestras.

valor da cota

R$ 45.000,00

Imagem ilustrativa
11
da 7ª edição

COTA LOUNGE
contrapartidas comerciais

7 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO

1 Aparador
1 TV de 40’

DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES
E/OU FOLHETERIA
Distribuição de material promocional
e/ou brindes produzidos pelo patrocinador
no lounge.

LOUNGE
– alta visibilidade e comunicação –

Lounge em tamanho diferenciado, dentro do
espaço de relacionamento, de acordo com o
projeto do evento, com decoração padrão,
sendo:
1 Armário pequeno com chave
1 Mesa com 4 cadeiras
OPORTUNIDADE
PARA CUSTOMIZAÇÃO DA COTA
Por um valor adicional, o patrocinador poderá
personalizar sua cota adicionando produtos
e/ou serviços. Consulte a organização.

1 pôster com área para inclusão
de seu logotipo no tamanho de 0,80 x 0,60m.
DIVULGAÇÃO DA MARCA
Em banner no site do evento com link para o site
do patrocinador.
Em descansos de tela, com demais
patrocinadores, em looping nos intervalos de
entrada/saída de coffee-break e almoço.

OBSERVAÇÃO
1. DEMAIS NECESSIDADES DE EQUIPAMENTOS,
alimentos e bebidas*, produção de brinde e
material institucional serão de responsabilidade do
patrocinador ou poderão ser customizadas à parte
com a organização do evento.
* Hotel não permite a contratação de alimentos e
bebidas junto a fornecedores externos.

valor da cota

R$ 45.000,00
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COTA PONTO DE
RELACIONAMENTO

O espaço reservado
é uma oportunidade
para aproximação
de novos clientes e
demonstração de
produtos e serviços.
O Ponto de
Relacionamento estará
localizado na área
de convivência onde
serão servidos os
coffee-breaks e
business lunch nos
intervalos das palestras.
valor da cota
com participação de debatedor

R$ 40.000,00
sem participação de debatedor

R$ 35.000,00

Imagem ilustrativa
13
da 7ª edição

COTA PONTO DE
RELACIONAMENTO
contrapartidas comerciais

ESPAÇO EM PAINÉIS TÉCNICOS*
Participação como Debatedor em painel técnico.
A escolha do painel é por ordem de fechamento
de patrocínio.
* Somente para fechamento da cota com participação
de Debatedor.

PONTOS DE RELACIONAMENTO
– alta visibilidade e comunicação –

Sua empresa receberá um ponto de relacionamento,
de acordo com o projeto do evento, com decoração
padrão, sendo:
1 Armário pequeno com chave
2 Banquetas altas

5 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO
4 participantes e 1 debatedor.
DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES
E/OU FOLHETERIA
Distribuição de material promocional e/ou brindes
produzidos pelo patrocinador no lounge.
DIVULGAÇÃO DA MARCA
Em banner no site do evento com link para o site
do patrocinador.
Em descansos de tela, com demais patrocinadores,
em looping nos intervalos de entrada/saída de
coffee-break e almoço.

1 Balcão
1 TV de 40’
1 pôster com área para inclusão de seu logotipo
no tamanho de 0,80 x 0,60m.
valor da cota
com participação de debatedor

R$ 40.000,00
sem participação de debatedor

R$ 35.000,00

continua
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COTA PONTO DE
RELACIONAMENTO
contrapartidas comerciais

OBSERVAÇÕES
1. DEMAIS NECESSIDADES DE
EQUIPAMENTOS,
alimentos e bebidas*, produção de
brinde e material institucional serão de
responsabilidade do patrocinador ou
poderão ser customizadas à parte com a
organização do evento.
* Hotel não permite a contratação de alimentos e
bebidas junto a fornecedores externos.

2. O PATROCINADOR DEVERÁ INDICAR*
até o dia 28/02/2019 o
Debatedor do painel enviando
os seguintes dados:
Nome, Cargo e Biografia para:
Lyana Bastos – lyana.bastos@cnseg.org.br
Após esta data, a participação da indicação será
na qualidade de Coordenador de Mesa mediante
disponibilidade de painéis.
* Somente para fechamento da cota com participação
de Debatedor.

OPORTUNIDADE
PARA CUSTOMIZAÇÃO DA COTA
valor da cota
com participação de debatedor

Por um valor adicional, o patrocinador poderá
personalizar sua cota adicionando produtos
e/ou serviços. Consulte a organização.

R$ 40.000,00
sem participação de debatedor

R$ 35.000,00
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COTA ALMOÇO
1º ou 2º dia

Seja anfitrião em um
dos almoços e
exponha sua marca em
um excelente espaço
para networking.

valor da cota por dia

R$ 35.000,00
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Imagem ilustrativa

COTA ALMOÇO
1º ou 2º dia
contrapartidas comerciais

BUFFET
e decoração padrão do hotel em formato de
business lunch.
3 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO
DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES
E/OU FOLHETERIA
Distribuição de material promocional e/ou brindes
produzidos pelo patrocinador na saída do almoço.

DIVULGAÇÃO DA MARCA
Destaque para a logo da empresa patrocinadora em
totem de sinalização na entrada do almoço.
Na programação impressa do evento e em QR Code.
Em banner no site do evento com link para o site do
patrocinador.
Em descansos de tela, com demais patrocinadores,
em looping nos intervalos de entrada/saída de
coffee-break e almoço.

OBSERVAÇÃO
OPORTUNIDADE
PARA CUSTOMIZAÇÃO DA COTA
Por um valor adicional, o patrocinador poderá
personalizar sua cota adicionando produtos
e/ou serviços. Consulte a organização.

1. DEMAIS NECESSIDADES DE EQUIPAMENTOS,
alimentos e bebidas*, produção de brinde e
material institucional serão de responsabilidade do
patrocinador ou poderão ser customizadas à parte
com a organização do evento.
* Hotel não permite a contratação de alimentos e
bebidas junto a fornecedores externos.

valor da cota por dia

R$ 35.000,00
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COTA COQUETEL

O patrocinador da
cota coquetel, que
será realizado ao
final do primeiro
dia do evento, terá
a oportunidade de
dar visibilidade a
sua empresa durante
uma noite de
congraçamento.

valor da cota

R$ 35.000,00

18

Imagem ilustrativa

COTA COQUETEL
contrapartidas comerciais

SERVIÇO DE COQUETEL
Canapés e bebidas padrão, com música ambiente
(podendo ser alterado sob a responsabilidade do
patrocinador e de acordo com a aprovação da comissão
organizadora).
3 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO
DIVULGAÇÃO DA MARCA
Destaque para a logo da empresa patrocinadora
durante o coquetel em totem de sinalização.

Speech de boas-vindas do anfitrião.
Entrega do convite para o coquetel físico e/ou digital
para todos os participantes (Produção Cliente).

DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES
E/OU FOLHETERIA
Distribuição de material promocional e/ou brindes
produzidos pelo patrocinador no foyer onde será
realizado o Coquetel.
OBSERVAÇÃO
1. DEMAIS NECESSIDADES DE EQUIPAMENTOS,
alimentos e bebidas*, produção de brinde e
material institucional serão de responsabilidade
do patrocinador ou poderão ser customizadas à
parte com a organização do evento.
* Hotel não permite a contratação de alimentos e
bebidas junto a fornecedores externos.

Em banner no site do evento
com link para o site do patrocinador.
Em descansos de tela, com demais patrocinadores,
em looping nos intervalos de entrada/saída de
coffee-break e almoço.
Na programação impressa do evento e em QR Code.

OPORTUNIDADE
PARA CUSTOMIZAÇÃO DA COTA
Por um valor adicional, o patrocinador poderá
personalizar sua cota adicionando produtos
e/ou serviços. Consulte a organização.

valor da cota

R$ 35.000,00
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COTA
BOLSA OU PASTA

Já pensou na marca
da sua empresa
com visibilidade em
diferentes ambientes
ao mesmo tempo,
inclusive após o
encerramento do
evento? Essa opção é a
Cota Bolsa ou Pasta.

valor da cota

R$ 30.000,00

Imagem ilustrativa
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da 7ª edição

COTA
BOLSA OU PASTA
contrapartidas comerciais

2 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO
DIVULGAÇÃO DA MARCA
Aplicação do logotipo da empresa na pasta e/
ou bolsa exclusiva do evento (Produzida pelo
evento).

OBSERVAÇÃO
1. DEMAIS NECESSIDADES
de produção de brinde e
material institucional serão de
responsabilidade do patrocinador ou
poderão ser customizadas à parte
com a organização do evento.

Em banner no site do evento
com link para o site do patrocinador.
Em descansos de tela, com demais
patrocinadores, em looping nos intervalos de
entrada/saída de coffee-break e almoço.
DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES
E/OU FOLHETERIA
Distribuição de material promocional e/ou brindes
dentro da bolsa e/ou pasta (formato máximo
fechado: A4 – produzidos pelo patrocinador).

OPORTUNIDADE
PARA CUSTOMIZAÇÃO DA COTA
Por um valor adicional, o patrocinador poderá
personalizar sua cota adicionando produtos
e/ou serviços. Consulte a organização.

valor da cota

R$ 30.000,00
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COTA
GUARDA-VOLUMES

Ambiente visitado
por aqueles que
desejam guardar
objetos pessoais.
Possibilita sua empresa
ser lembrada logo
na chegada do
participante ao
local do evento.

valor da cota

R$ 25.000,00
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Imagem ilustrativa

COTA
GUARDA-VOLUMES
contrapartidas comerciais

3 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO
DIVULGAÇÃO DA MARCA
Destaque para a logo da empresa patrocinadora
em totem de sinalização do espaço.
Em banner no site do evento
com link para o site do patrocinador.
Em descansos de tela, com demais
patrocinadores, em looping nos intervalos de
entrada/saída de coffee-break e almoço.
DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES
E/OU FOLHETERIA
Distribuição de material promocional e/ou
brindes (produzidos pelo patrocinador) pelas
recepcionistas do evento no guarda-volumes.

OBSERVAÇÃO
1. DEMAIS NECESSIDADES DE
EQUIPAMENTOS,
alimentos e bebidas*, produção de
brinde e material institucional serão
de responsabilidade do patrocinador
ou poderão ser customizadas à parte
com a organização do evento.
* Hotel não permite a contratação de
alimentos e bebidas junto a fornecedores
externos.

OPORTUNIDADE
PARA CUSTOMIZAÇÃO DA COTA
Por um valor adicional, o patrocinador poderá
personalizar sua cota adicionando produtos
e/ou serviços. Consulte a organização.

valor da cota

R$ 25.000,00
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COTA
CONEXÃO WI-FI

Cota que permite
à empresa
patrocinadora a
divulgação da sua
marca na página
de conexão
wi-fi do evento.

valor da cota

R$ 25.000,00
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Imagem ilustrativa

COTA
CONEXÃO WI-FI
contrapartidas comerciais

4 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO
DIVULGAÇÃO DA MARCA
Aplicação do logotipo na página de abertura de
conexão wi-fi do evento.
Em banner no site do evento
com link para o site do patrocinador.

OBSERVAÇÃO
1. DEMAIS NECESSIDADES
de produção de brinde e
material institucional serão de
responsabilidade do patrocinador ou
poderão ser customizadas à parte
com a organização do evento.

Em descansos de tela, com demais
patrocinadores, em looping nos intervalos de
entrada/saída de coffee-break e almoço.
Em placas de sinalização do login e senha
da rede.
DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES
E/OU FOLHETERIA
Nossas recepcionistas poderão distribuir
material promocional e/ou brindes,
fornecido pelo patrocinador em horário a
combinar durante as palestras.

OPORTUNIDADE
PARA CUSTOMIZAÇÃO DA COTA
Por um valor adicional, o patrocinador poderá
personalizar sua cota adicionando produtos
e/ou serviços. Consulte a organização.

valor da cota

R$ 25.000,00
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COTA SALAS DE
REUNIÃO FIXA

Espaço privativo
em ambiente
reservado para
realização de
reuniões e
networking.
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Imagem ilustrativa

COTA SALAS DE
REUNIÃO FIXA
contrapartidas comerciais

3 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO
DIVULGAÇÃO DA MARCA
Aplicação do logotipo em sinalização.
Em banner no site do evento
com link para o site do patrocinador.
Em descansos de tela, com demais
patrocinadores, em looping nos intervalos de
entrada/saída de coffee-break e almoço.

OBSERVAÇÃO
1. DEMAIS NECESSIDADES
DE EQUIPAMENTOS,
alimentos e bebidas*, produção de
brinde e material institucional serão
de responsabilidade do patrocinador
ou poderão ser customizadas à parte
com a organização do evento.
* Hotel não permite a contratação de
alimentos e bebidas junto a fornecedores
externos.

DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES
E/OU FOLHETERIA
Distribuição de material promocional e/ou brindes
fornecido pelo patrocinador dentro da Sala de
Reunião.
OPORTUNIDADE
PARA CUSTOMIZAÇÃO DA COTA
Por um valor adicional, o patrocinador poderá
personalizar sua cota adicionando produtos
e/ou serviços. Consulte a organização.
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COTA CRACHÁ

Divulgue
sua marca nos
crachás do evento.

Imagem ilustrativa
28
da 7ª edição

COTA CRACHÁ
contrapartidas comerciais

1 INSCRIÇÃO PARA O EVENTO
DIVULGAÇÃO DA MARCA
Aplicação do logotipo da empresa
patrocinadora no crachá impresso do evento.
Em banner no site do evento
com link para o site do patrocinador.
Em descansos de tela, com demais
patrocinadores, em looping nos intervalos de
entrada/saída de coffee-break e almoço.

OPORTUNIDADE
PARA CUSTOMIZAÇÃO DA COTA
Por um valor adicional, o patrocinador poderá
personalizar sua cota adicionando produtos
e/ou serviços. Consulte a organização.
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COTA BLOCO

Ótima opção para
empresas que
desejam permanecer
na lembrança dos
participantes do
evento, mesmo após
seu encerramento.

valor da cota

R$ 15.000,00

Imagem ilustrativa
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COTA BLOCO
contrapartidas comerciais

1 INSCRIÇÃO PARA O EVENTO
DIVULGAÇÃO DA MARCA
Aplicação do logotipo da empresa nos blocos
exclusivos do evento. (Produzidos pelo evento).
Em banner no site do evento
com link para o site do patrocinador.

OBSERVAÇÃO
1. DEMAIS NECESSIDADES
de produção de brinde e
material institucional serão de
responsabilidade do patrocinador ou
poderão ser customizadas à parte
com a organização do evento.

Em descansos de tela, com demais
patrocinadores, em looping nos intervalos de
entrada/saída de coffee-break e almoço.
DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES
E/OU FOLHETERIA
Distribuição de material promocional e/ou brindes
fornecido pelo patrocinador dentro/junto do bloco.

OPORTUNIDADE
PARA CUSTOMIZAÇÃO DA COTA
Por um valor adicional, o patrocinador poderá
personalizar sua cota adicionando produtos
e/ou serviços. Consulte a organização.

valor da cota

R$ 15.000,00
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COTA CANETA

Ótima opção
para empresas que
desejam permanecer
na lembrança
dos participantes do
evento, mesmo após
seu encerramento.

valor da cota

R$ 15.000,00

Imagem ilustrativa
32
da 7ª edição

COTA CANETA
contrapartidas comerciais

1 INSCRIÇÃO PARA O EVENTO
DIVULGAÇÃO DA MARCA
Aplicação do logotipo da empresa nas canetas
exclusivas do evento. (Produzidos pelo evento).
Em banner no site do evento
com link para o site do patrocinador.

OPORTUNIDADE
PARA CUSTOMIZAÇÃO DA COTA
Por um valor adicional, o patrocinador poderá
personalizar sua cota adicionando produtos
e/ou serviços. Consulte a organização.

Em descansos de tela, com demais
patrocinadores, em looping nos intervalos de
entrada/saída de coffee-break e almoço.

valor da cota

R$ 15.000,00
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COTA TOTEM
FOLDER

Ideal para expor
as suas publicações.

valor da cota

R$ 15.000,00

Imagem ilustrativa
34
da 7ª edição

COTA TOTEM
FOLDER
contrapartidas comerciais

2 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO
DIVULGAÇÃO DA MARCA
Aplicação do logotipo da empresa no totem
porta folder localizado no foyer da plenária.
(Produzido pelo evento).
Em banner no site do evento
com link para o site do patrocinador.
Em descansos de tela, com demais
patrocinadores, em looping nos intervalos de
entrada/saída de coffee-break e almoço.

OBSERVAÇÃO
1. DEMAIS NECESSIDADES
DE EQUIPAMENTOS,
alimentos e bebidas*, produção de
brinde e material institucional serão
de responsabilidade do patrocinador
ou poderão ser customizadas à parte
com a organização do evento.
* Hotel não permite a contratação de
alimentos e bebidas junto a fornecedores
externos.

OPORTUNIDADE
PARA CUSTOMIZAÇÃO DA COTA
Por um valor adicional, o patrocinador poderá
personalizar sua cota adicionando produtos
e/ou serviços. Consulte a organização.

valor da cota

R$ 15.000,00
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COTA MATERIAL
INSTITUCIONAL

Cota que permite
à empresa
patrocinadora a
divulgação de
material institucional
no credenciamento
do evento.

valor da cota

R$ 15.000,00
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Imagem ilustrativa

COTA MATERIAL
INSTITUCIONAL
contrapartidas comerciais

1 INSCRIÇÃO PARA O EVENTO
DIVULGAÇÃO DA MARCA
Material institucional entregue em mãos no ato
do credenciamento (Formato máximo fechado:
A4 - produção do patrocinador).

OBSERVAÇÃO
1. DEMAIS NECESSIDADES
de produção de brinde e
material institucional serão de
responsabilidade do patrocinador ou
poderão ser customizadas à parte
com a organização do evento.

Em banner no site do evento
com link para o site do patrocinador.
Em descansos de tela, com demais
patrocinadores, em looping nos intervalos de
entrada/saída de coffee-break e almoço.

OPORTUNIDADE
PARA CUSTOMIZAÇÃO DA COTA
Por um valor adicional, o patrocinador poderá
personalizar sua cota adicionando produtos
e/ou serviços. Consulte a organização.

valor da cota

R$ 15.000,00
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COTA TOTEM
CARREGADOR
DE CELULAR

O patrocinador
desta cota poderá
oferecer aos
participantes,
na área de convivência,
estrutura para recarga
de celulares e
iPads/tablets
em um ambiente
descontraído e com
possibilidade de
realizar atividades
interativas.

valor da cota

R$ 15.000,00

Imagem ilustrativa
38
da 7ª edição

COTA TOTEM
CARREGADOR
DE CELULAR
contrapartidas comerciais

2 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO
VÍDEO INSTITUCIONAL
O equipamento permite a inserção de vídeo
institucional no descanso de tela do aparelho.
DIVULGAÇÃO DA MARCA
Na estrutura de recarga do Mobile Station.
Em banner no site do evento
com link para o site do patrocinador.

OBSERVAÇÃO
1. DEMAIS NECESSIDADES
DE EQUIPAMENTOS,
alimentos e bebidas*, produção de
brinde e material institucional serão
de responsabilidade do patrocinador
ou poderão ser customizadas à parte
com a organização do evento.
* Hotel não permite a contratação de
alimentos e bebidas junto a fornecedores
externos.

Em descansos de tela, com demais
patrocinadores, em looping nos intervalos de
entrada/saída de coffee-break e almoço.
DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES
E/OU FOLHETERIA
Nossas recepcionistas poderão distribuir material
promocional e/ou brindes, fornecidos pelo
patrocinador em horário a combinar durante as
palestras.

OPORTUNIDADE
PARA CUSTOMIZAÇÃO DA COTA
Por um valor adicional, o patrocinador poderá
personalizar sua cota adicionando produtos
e/ou serviços. Consulte a organização.

valor da cota

R$ 15.000,00
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COTA SALAS
DE REUNIÃO

Espaço privativo
para realização
de reuniões e
networking.

valor da cota por dia

R$ 15.000,00

Imagem ilustrativa
40
da 7ª edição

COTA SALAS
DE REUNIÃO
contrapartidas comerciais

2 INSCRIÇÕES PARA O EVENTO
DIVULGAÇÃO DA MARCA
Aplicação do logotipo em sinalização.
Em banner no site do evento
com link para o site do patrocinador.
Em descansos de tela, com demais
patrocinadores, em looping nos intervalos de
entrada/saída de coffee-break e almoço.
DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES
E/OU FOLHETERIA
Distribuição de material promocional e/ou brindes
fornecido pelo patrocinador na Sala de Reunião.

OBSERVAÇÃO
1. DEMAIS NECESSIDADES
DE EQUIPAMENTOS,
alimentos e bebidas*, produção de
brinde e material institucional serão
de responsabilidade do patrocinador
ou poderão ser customizadas à parte
com a organização do evento.
* Hotel não permite a contratação de
alimentos e bebidas junto a fornecedores
externos.

OPORTUNIDADE
PARA CUSTOMIZAÇÃO DA COTA
Por um valor adicional, o patrocinador poderá
personalizar sua cota adicionando produtos
e/ou serviços. Consulte a organização.

valor da cota por dia

R$ 15.000,00
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PRIORIDADE
Terá prioridade para o investimento nas cotas de patrocínio, o Patrocinador que efetivar
o fechamento através da ficha de confirmação de patrocínio.

LOCALIZAÇÃO
A escolha da localização do Lounge, Ponto de Relacionamento e Salas de Reunião, será
por ordem de confirmação do patrocínio, tendo sempre a prioridade os patrocinadores
da cota Ouro.

INDICAÇÃO
A escolha dos painéis das cotas que têm direito a indicar um debatedor será por ordem
de fechamento de patrocínio. Conforme premissas, a saber:
- O patrocinador da cota ouro terá prioridade de escolha, dentro do prazo estabelecido
para esta etapa.
- Naqueles painéis, que em função de sua duração haja a possibilidade da presença de
dois patrocinadores painelistas, o tempo será dividido da seguinte forma: 15 min para a
Cota Ouro (obrigatoriamente) e a cota Ponto de Relacionamento, o tempo será ajustado
a duração do painel.
Informações adicionais, favor consultar a ficha de confirmação de patrocínio.

OPORTUNIDADE PARA CUSTOMIZAÇÃO DA COTA
Consulte a organização para conhecimento dos itens de personalização de produtos
e/ou serviços que podem ser adicionados a sua cota.
continua
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES

INSCRIÇÃO COM DESCONTO
Patrocinadores têm desconto de 20% em todos os períodos/valores de inscrição após o
preenchimento e assinatura da ficha de confirmação de patrocínio enviado à comissão
organizadora do evento. Os descontos não serão retroativos a lotes passados contando a
partir da data de assinatura.

INSCRIÇÃO STAFF
Os patrocinadores das cotas: Ouro, Espaço VIP, Lounge, Ponto de Relacionamento,
Almoço, Coquetel, Salas de Reunião, Totem Carregador de Celular e Totem Folder
poderão adquirir inscrições extras para Staff por um valor diferenciado de R$ 400,00
(2 dias). Entende-se como Staff: recepcionistas, baristas, copeiros, seguranças etc.
O Staff deverá permanecer fixo em seu espaço, sem autorização para entrada nas plenárias.
Consulte mais informações no manual do patrocinador.

LAYOUT PADRÃO
O evento possui projeto cenográfico e deverá ser respeitado na customização
com a aplicação da logo do patrocinador. Toda peça a ser produzida com a logo do
patrocinador será submetida à aprovação no layout padrão com a aplicação/inserção
de seu logotipo.
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CONTATO

COORDENAÇÃO GERAL
Lyana Bastos
 + 55 21 2510 7978 | +55 21 96643 0286

 lyana.bastos@cnseg.org.br

CONFIRMAÇÃO DE PATROCÍNIO
Clique aqui e obtenha a Ficha de Confirmação de Patrocínio que
deverá ser preenchida, assinada e enviada para o e-mail acima.
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