MATERIAL COMERCIAL 2018

12º Seminário Controles Internos & Compliance - Auditoria e Gestão de
Riscos
Data: 20 de Setembro de 2018
Local: Centro de Convenções Rebouças – São Paulo

Dados do Evento
•

Data: 20 de Setembro de 2018

•

Local: Centro de Convenções Rebouças – Av. Rebouças, 600 - São Paulo

•

Horário: 08h30 às 18h30
Motivos para Patrocinar

Networking
Este importante evento oferece oportunidades únicas de relacionamento, negócios e encontros com os
principais players do mercado.
Público-Alvo Qualificado
Invista no evento que a cada edição reúne cerca de 300 executivos sempre preocupados em ter uma visão
estratégica do negócio 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
Divulgação da marca e inserção de logo, em locais predefinidos, durante o evento.
Cotas de Patrocínio
Ponto de Relacionamento | Valor: R$ 20.000,00
Espaço reservado para demonstração de produtos e serviços. Oportunidade para aproximação de novos
clientes. O ponto estará localizado no espaço de relacionamento do evento, onde também serão oferecidos
os serviços de café nos intervalos das palestras.
Sua empresa receberá um ponto com mobiliário padrão.
Contrapartida Comercial:
•

03 (três) convites para o evento;

•

Um ponto localizado na área de relacionamento composto por uma mesa, cadeira e totem padrão
com a sua logomarca;

•

Logo no evento - nos descansos de tela, com os demais patrocinadores, em looping nos intervalos
de entrada/saída de coffee break e almoço.
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Observação: A escolha da localização da Área de Relacionamento será por ordem de data de conﬁrmação
do patrocínio.

Cota Crachá | Valor: R$ 10.000,00
Contrapartida Comercial:
•

01 (um) convite para o evento;

•

Aplicação da logomarca da empresa patrocinadora no crachá;

•

Logo no evento - nos descansos de tela, com os demais patrocinadores, em looping nos intervalos
de entrada/saída de coffee break e almoço.
Coffee Break | Valor: R$ 10.000,00

Cota que permite à empresa patrocinadora a divulgação no coffee break do evento.
Contrapartida Comercial:
•

01 (um) convite para o evento;

•

Totem de sinalização com a logo do patrocinador;

•

Logo no evento - nos descansos de tela, com os demais patrocinadores, em looping nos intervalos
de entrada/saída de coffee break e almoço.

Contatos:
•

Responsável: Victor Hugo

•

21 2510-7822 | 21 99474-4126 | victor.hugo@cnseg.org.br
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