Cotas de Patrocínio
7 e 8 de Novembro de 2018
Transamerica Expo Center – São Paulo

Patrocinadores
DAS ÚLTIMAS EDIÇÕES

Nas duas últimas edições (2016 e 2017), 43 empresas participaram deste
encontro de negócios, serviços e tecnologia. Conheça estas empresas:

C=0
M= 100
Y= 100
K= 10

Motivos
PARA PATROCINAR

Motivos
PARA PATROCINAR

NETWORKING
Este importante evento oferece oportunidades únicas de relacionamento, estar presente
no evento como patrocinador possibilita reforçar o valor da marca e fortalecer seu
posicionamento de negócio, além de se relacionar com novos contatos, potenciais clientes
e com os principais players do mercado.
Apresentar um novo produto ou serviço, mostrar diferenciais em um upsell ou mesmo
evitar cancelamentos (churns   ), tudo isso pode ser potencializado com o fortalecimento das
relações entre você e seu cliente.

Motivos
PARA PATROCINAR

PÚBLICO ALVO QUALIFICADO
O perfil de nossos participantes é aquele que busca soluções, ferramentas e
informações para aplicá-los em sua empresa.

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 a divulgação
do evento por no mínimo 3 meses.

CONCEITO DE FEIRA DE NEGÓCIOS
O evento possui amplo espaço para exposição implementando este conceito. Você poderá
adquirir um lounge ou ponto de relacionamento e aproveitar a oportunidade ao longo dos
2 dias de evento, para demonstrar seus produtos e/ou serviços.

Oportunidades
DE PATROCÍNIO

PATROCINADOR

DIAMANTE
Garanta o protagonismo
de sua empresa no Insurance

DIAMANTE

10 inscrições para o evento.

Entrega de brindes e/ou material institucional*
na plenária.

Patrocínio de palestra – O patrocinador poderá
levar um palestrante de acordo com o tema
estabelecido pela Comissão Organizadora do Evento.
Todas as despesas com esse palestrante serão de
responsabilidade do patrocinador.

Indicação de convidado do mercado de seguros para
o mailing, será submetido à aprovação da comissão.

Exibição de vídeo institucional na plenária (a escolha
do dia/horário de exibição será de acordo a ordem de
recebimento da ficha de confirmação do patrocínio).

CONTRAPARTIDA COMERCIAL

2 convites cortesias para o evento: Conferência
Brasileira de Seguros Gerais, Previdência Privada e
Vida, Saúde Suplementar e Capitalização
CONSEGURO 2019.

Valor da Cota: R$ 150.000,00

DIAMANTE

Aplicações do logotipo:
. na cenografia da plenária com notável destaque em
comparação às demais cotas (por ordem alfabética).
. nos descansos de tela da plenária em tamanho
diferenciado. Esse template será exibido em looping
na chegada e nos intervalos de entrada e saída de
coffee breaks.
. no site de eventos e nos e-mails de divulgação
durante todo o período do pré-evento.
. na programação impressa e em QR Code.

Oportunidade para Customização da Cota
Por um valor adicional, o patrocinador poderá personalizar:
As cadeiras da plenária com aplicação da logo
do patrocinador em seus encostos.

* Produção do patrocinador.

CONTRAPARTIDA COMERCIAL

Valor da Cota: R$ 150.000,00

PATROCINADOR

OURO
Uma ótima visibilidade
para sua empresa

OURO

6 inscrições para o evento.

Entrega de brindes e/ou material institucional*
dentro da sala da palestra patrocinada.

Participação como debatedor do tema estabelecido
pela Comissão Organizadora do evento.

Indicação de convidado do mercado de seguros
para o mailing, será submetido à aprovação da
comissão.

Aplicações do logotipo:
. nos descansos de tela da plenária. Esse template
será exibido em looping na chegada e nos
intervalos de entrada e saída de coffee breaks.
. no site do evento e nos e-mails de divulgação
durante todo o período do pré-evento.
. na programação impressa e em QR Code.

* Produção do patrocinador.

CONTRAPARTIDA COMERCIAL

Oportunidade para Customização da Cota
Por um valor adicional, o patrocinador poderá personalizar:
As cadeiras da plenária com aplicação da logo
do patrocinador em seus encostos.

Valor da Cota: R$ 100.000,00

PATROCINADOR

LOUNGE
Relacionamento
em um ambiente descontraído

Foto – edição 2017

LOUNGE

6 inscrições para o evento, sendo 4 para executivos
da empresa e 2 para Staff e/ou recepcionista.

Lounge tamanho padrão, dentro do espaço
de relacionamento de acordo com o projeto
do evento**.
Entrega de brindes e/ou material institucional*
no lounge.
Aplicação do logotipo na programação impressa
do evento e em QR Code..

* Produzido pelo patrocinador.
** Produzido pelo evento.

Oportunidade para Customização da Cota
Por um valor adicional, o patrocinador poderá oferecer em seu
espaço os seguintes produtos/serviços:
Picolé e/ou Cachorro-quente Geneal e/ou Biscoito
Globo e/ou Pipoca e/ou Brigadeiros gourmet.
Contratação de coletor de dados para criação de
mailing list de visitantes.

Não será permitida a utilização de qualquer equipamento:
banner, porta-folder, estruturas etc. que altere o projeto
cenográfico padrão. As áreas delimitadas dos espaços deverão
ser rigorosamente obedecidas.
Observação: Neste valor não está incluso a locação de TV.
Caso o patrocinador tenha interesse em locar poderá realizar
com a produtora oficial do evento ou com prestador
de seu relacionamento.

CONTRAPARTIDA COMERCIAL

Valor da Cota: R$ 50.000,00

PATROCINADOR

ALMOÇO
Promova a interação
entre os participantes e a sua marca

Foto – edição 2016

ALMOÇO –

1º ou 2º dia

4 inscrições para o evento.

Buffet e decoração padrão do hotel.

Entrega de brindes e/ou material institucional*
na saída do almoço.
Aplicações do logotipo:
. na programação impressa do evento e em QR Code.

Oportunidade para Customização da Cota
Por um valor adicional, o patrocinador poderá personalizar
o espaço do almoço adquirindo:
Jogo americano com a logo do patrocinador.

. no totem de boas-vindas** na entrada
do almoço.

* Produzido pelo patrocinador.
** Produzido pelo evento.

CONTRAPARTIDA COMERCIAL

Valor da Cota: R$ 35.000,00

PATROCINADOR

JANTAR
Valorize sua marca
diante de todo mercado

Foto – edição 2016

JANTAR –

1º dia

4 inscrições para o evento.

Buffet - Bebida e decoração padrão inclusos.

Entrega de brindes e/ou material institucional*
na saída do jantar.
Aplicações do logotipo:
. na programação impressa do evento e em QR Code.

Oportunidade para Customização da Cota
Por um valor adicional, o patrocinador poderá personalizar o
espaço do jantar adquirindo:
Jogo americano com a logo do patrocinador.

Vinho importado conforme carta padrão.

. no totem de boas-vindas** na entrada do jantar.

* Produzido pelo patrocinador.
** Produzido pelo evento.

CONTRAPARTIDA COMERCIAL

Valor da Cota: R$ 35.000,00

PATROCINADOR

COQUETEL
Sua marca
em um momento único

Imagem meramente ilustrativa

COQUETEL –

1º dia

4 inscrições para o evento.
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).
Entrega de brindes e/ou material institucional*
na saída do coquetel.
Aplicações do logotipo:
. na programação impressa do evento e em QR Code.
. no totem de boas-vindas** na entrada do coquetel.

Oportunidade para Customização da Cota
Por um valor adicional, o patrocinador poderá personalizar
o coquetel adquirindo um brinde especial:
Caneca de Chopp com aplicação da logo
do patrocinador.
Guardanapos de papel com a logo do patrocinador.
Mexedor de drink com a logo do patrocinador ou
identificador de copo.

* Produzido pelo patrocinador.
** Produzido pelo evento.

CONTRAPARTIDA COMERCIAL

Valor da Cota: R$ 35.000,00

PATROCINADOR

PONTO DE RELACIONAMENTO

Faça contato
com os prosects da sua empresa

Foto – edição 2016

PONTO DE RELACIONAMENTO

4 inscrições para o evento.
Ponto em tamanho padrão, dentro do espaço de
relacionamento de acordo com o projeto
do evento**.
Entrega de brindes e/ou material institucional* no
ponto de relacionamento.
Aplicações do logotipo:
. na programação impressa do evento e em QR Code.
. no poster conforme projeto cenográfico do ponto
de relacionamento.

Oportunidade para Customização da Cota
Por um valor adicional, o patrocinador poderá oferecer em seu
espaço os seguintes produtos/serviços:
Picolé e/ou Cachorro-quente Geneal e/ou Biscoito
Globo e/ou Pipoca e/ou Brigadeiros gourmet.
Contratação de coletor de dados para criação de
mailing list de visitantes.

* Produzido pelo patrocinador.
** Produzido pelo evento. Não será permitida a utilização

de qualquer equipamento: banner, porta-folder, estruturas etc.
que altere o projeto cenográfico padrão. As áreas delimitadas
dos espaços deverão ser rigorosamente obedecidas.

CONTRAPARTIDA COMERCIAL

Valor da Cota: R$ 35.000,00

PATROCINADOR

WI-FI
Ofereça conectividade
aos participantes do evento

Imagem meramente ilustrativa

INTERNET WI-FI

4 inscrições para o evento.
Entrega de brindes e/ou material institucional*
em dia/horário a combinar.
Aplicações do logotipo:
. na programação impressa do evento e em QR Code.
. na página de acesso à internet do evento**.

Oportunidade para Customização da Cota
Por um valor adicional, o patrocinador poderá:

Receber os dados no login da página:
Nome e e-mail.

* Produzido pelo patrocinador.
** Produzido pelo evento.

CONTRAPARTIDA COMERCIAL

Valor da Cota: R$ 30.000,00

PATROCINADOR

BOLSA
Destaque-se
com o principal brinde do evento

Foto – edição 2016

BOLSA / PASTA

4 inscrições para o evento.

Entrega de brindes e/ou material institucional*
dentro das bolsas.
Aplicações do logotipo:
. nas bolsas/pastas do evento.**
. na programação impressa do evento e em QR Code.

Oportunidade para Customização da Cota
Por um valor adicional, o patrocinador poderá personalizar
sua cota incluindo:

Tag de identificação com aplicação da logo
do patrocinador.

* Produzido pelo patrocinador.
** Produzido pelo evento.

CONTRAPARTIDA COMERCIAL

Valor da Cota: R$ 30.000,00

PATROCINADOR

CRACHÁ
Sua marca
com todos os participantes

Foto – edição 2016

CRACHÁ SUSTENTÁVEL

2 inscrições para o evento.
Aplicações do logotipo:
. no crachá do evento*.
. na programação impressa do evento e em QR Code.
. no totem de devolução do crachá.

* Produzido pelo evento.

CONTRAPARTIDA COMERCIAL

Oportunidade para Customização da Cota
Por um valor adicional, o patrocinador poderá personalizar
sua cota incluindo:
Brinde sustentável de incentivo com aplicação
da logo do patrocinador aos participantes que
devolverem o crachá.

Valor da Cota: R$ 25.000,00

PATROCINADOR

GUARDA-VOLUMES

Sua marca presente no conforto
do participante no evento

Imagem meramente ilustrativa

GUARDA-VOLUMES

2 inscrições para o evento.
Entrega de brindes e/ou folheteria* distribuidos
pelas recepcionistas do evento no guarda-volumes.
Aplicações do logotipo:
. no totem de sinalização** do espaço.
. na programação impressa do evento e em QR Code.
. nos descansos de tela, com demais patrocinadores,
em looping nos intervalos de entrada e saída de
coffee break e almoço.

Oportunidade para Customização da Cota
Por um valor adicional, o patrocinador poderá personalizar
sua cota incluindo:
Cadeados personalizados com a logo do
patrocinador para serem distribuidos no
guarda-volumes.

* Produzido pelo patrocinador.
** Produzido pelo evento.

CONTRAPARTIDA COMERCIAL

Valor da Cota: R$ 25.000,00

PATROCINADOR

MOBILE STATION
Sua empresa aliada
às novas tecnologias

Foto – edição 2017

MOBILE STATION

2 inscrições para o evento.
Entrega de brindes e/ou material institucional*
no totem.
Aplicações do logotipo:
. na programação impressa do evento e em QR Code.
. no totem carregador de celular**.

Oportunidade para Customização da Cota
Por um valor adicional, o patrocinador poderá personalizar
sua cota incluindo:
Brinde especial de incentivo aos participantes que
fizerem uso do totem.

* Produzido pelo patrocinador.
** Produzido pelo evento.

CONTRAPARTIDA COMERCIAL

Valor da Cota: R$ 25.000,00

PATROCINADOR

UNIFORME RECEPCIONISTA

Promova sua marca
nos primeiros momentos do evento

Foto – edição 2016

UNIFORME RECEPCIONISTA

2 inscrições para o evento.
Entrega de brindes e/ou material institucional*
em dia/horário a combinar.
Aplicações do logotipo:
. na programação impressa do evento e em QR Code.
. no bottom ou lenço* aplicado ao uniforme padrão
CNseg** do Receptivo.

Oportunidade para Customização da Cota
Por um valor adicional, o patrocinador poderá personalizar
sua cota incluindo:
Uniforme padrão CNseg com a logo do
patrocinador.

* Produzido pelo patrocinador.
** Produzido pelo evento.

CONTRAPARTIDA COMERCIAL

Valor da Cota: R$ 25.000,00

PATROCINADOR

BLOCO
Seja lembrado
durante e pós-evento

Foto – edição 2016

BLOCO

2 inscrições para o evento.
Entrega material institucional* dentro/junto
do bloco.
Aplicações do logotipo:
. nos blocos do evento**.
. na programação impressa do evento e em QR Code.

* Produzido pelo patrocinador.
** Produzido pelo evento.

CONTRAPARTIDA COMERCIAL

Oportunidade para Customização da Cota
Por um valor adicional, o patrocinador poderá personalizar
sua cota incluindo:
Páginas do bloco com a logo do patrocinador em
marca d’àgua.

Upgrade no bloco transformando-o em caderno
pautado.

Valor da Cota: R$ 20.000,00

PATROCINADOR

CANETA
Propague sua marca
no mercado

Foto – edição 2016

CANETA

2 inscrições para o evento.
Aplicações do logotipo:
. nas canetas do evento*.
. na programação impressa do evento e em QR Code.

Oportunidade para Customização da Cota
Por um valor adicional, o patrocinador poderá personalizar
sua cota incluindo:

Upgrade no caneta transformando-a em estojo
com caneta e lapiseira.

* Produzido pelo evento.

CONTRAPARTIDA COMERCIAL

Valor da Cota: R$ 15.000,00

PATROCINADOR

TOTEM DISTRIBUIÇÃO DE FOLDER

Reforce sua marca
em momento de interação

Foto – edição 2016

TOTEM DISTRIBUIÇÃO DE FOLDER

2 inscrições para o evento.

Aplicações do logotipo:
. no totem porta folder localizado no foyer
da plenária*.
. na programação impressa do evento e em QR Code.

* Produzido pelo evento.
** Produzido pelo patrocinador.

CONTRAPARTIDA COMERCIAL

Oportunidade para Customização da Cota
Por um valor adicional, o patrocinador poderá personalizar
sua cota incluindo:
Distribuição pelo Receptivo de seus materiais
institucionais** a cada participante na saída da
plenária.

Valor da Cota: R$ 15.000,00

PATROCINADOR

SALA DE REUNIÃO
Sua empresa em evidência
nas reuniões do mercado

Imagem meramente ilustrativa

SALA DE REUNIÃO –

1º e/ou 2º dia

2 inscrições para o evento.
Sala de Reunião com decoração padrão.

Entrega de brindes e/ou material institucional*
dentro da Sala.
Aplicações do logotipo:
. na programação impressa do evento e em QR Code.

Oportunidade para Customização da Cota
Por um valor adicional, o patrocinador poderá personalizar
sua sala com:
Mobiliário e decoração diferenciados.

. no totem de sinalização**.

* Produzido pelo patrocinador.
** Produzido pelo evento.

CONTRAPARTIDA COMERCIAL

Valor da Cota por dia: R$ 10.000,00
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
A confirmação do patrocínio será através do preenchimento e assinatura da
ficha de confirmação de patrocínio.
A ordem de escolha das palestras, localização de lounges e pontos de
relacionamentos serão por ordem de confirmação do patrocínio.
Patrocinadores que desejaram adquirir mais de uma cota, contarão com um
desconto especial.
Demais necessidade de equipamentos, tais como Locação de TV, Cafeteiras,
produção de brinde e material institucional serão de responsabilidade do
patrocinador.
A aquisição de customização de cotas é opcional. O patrocinador poderá
contratar o produto/serviço por conta própria tendo apenas que arcar com a
taxa de rolha.

CONFIRMAÇÃO DE PATROCÍNIO
Clique aqui e obtenha a Ficha de Confirmação de Patrocínio que deverá ser
preenchida, assinada e enviada para os e-mails a seguir:

CONTATOS
Coordenação Geral
Paola Almeida
paola@cnseg.org.br
+55 21 2510 7711 – +55 21 97458 9502

Atendimento a Patrocinadores
Victor Albuquerque
victor.hugo@cnseg.org.br
+55 21 2510 7822 – +55 21 99474 4126

Lyana Bastos
lyana.bastos@cnseg.org.br
+55 21 2510 7978 – +55 21 96643 0286

