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PATROCÍNIO HORTI OURO
Valor: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

- Estande com montagem básica de 24m²

- Logotipo como PATROCINADOR OURO nos seguintes materiais:

 • Painel fundo de palco

 • Bloco de anotações

 • Cartaz

 • E-mail mkt

 • Folders do congresso

 • Crachás

 • Pórtico de entrada

 • Programa Oficial

 • Site

 • Sinalização do evento (8 placas)

- Logotipo nos intervalos das palestras;

- Mailling dos participantes do evento (banco de dados);

- 01 banner (0,90 m X 1,20 m) da empresa no auditório;

- Encarte de 01 brinde ou folder dentro das pastas dos participantes;

- Vídeo de apresentação da empresa de até 03 minutos;

- 5 inscrições para participar de todo o evento.

* Visualize os itens nesta cota no final deste plano.



PATROCÍNIO HORTI PRATA
Valor: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

- Estande com montagem básica de 12m²

- Logotipo como PATROCINADOR PRATA nos seguintes materiais:

 • Painel fundo de palco

 • Bloco de anotações

 • Cartaz

 • E-mail mkt

 • Folders do congresso

 • Pórtico de entrada

 • Programa Oficial

 • Site

- Logotipo nos intervalos das palestras;

- Mailling dos participantes do evento (banco de dados);

- 01 banner (0,90 m X 1,20 m) da empresa no auditório;

- Encarte de 01 brinde ou folder dentro das pastas dos participantes;

- 3 inscrições para participar de todo o evento

* Visualize os itens nesta cota no final deste plano.



PATROCÍNIO HORTI BRONZE
Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

- Estande com montagem básica de 12m²

- Logotipo nos seguintes materiais:

 • Painel fundo de palco

 • E-mail mkt

 • Folders do congresso

 • Site

- Mailling dos participantes do evento (banco de dados);

- 2 inscrições para participar de todo o evento

* Visualize os itens nesta cota no final deste plano.



COTA SUSTENTABILIDADE
Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais)

Esta cota permitirá ao evento aderir as práticas sustentáveis buscando diminuir os impactos 

e gerar receita sócio ambiental. Os parâmetros que serão explorados com a aquisição dessa 

cota serão:

+ ENGAJAMENTO DE FORNECEDORES

+ GESTÃO DE RESÍDUOS

+ COMUNICAÇÃO CRIATIVA

1. Lixo - garrafas pet, latas, copos, plastico e restos de material, serão usados para doação que não so 

eliminarao estes resíduos do lixo, mas se tornarao aonde de renda para famílias que trabalham com 

isso.

2. Papel - usaremos menos pale no evento.Usaremos mais o aplicativo e outros itens que nos ajudem 

a consumir menos papel. Isso será comunicado pra todos.

Sua logo estará presente nesta e outras comunicações sobre uso sustentável.

3. Estudantes - Daremos algumas inscrições para estudantes que não tem condições. Isso também 

será comunicado.Sua empresa, logo, sairá nesta comunicação.

4. Inclusão Social - Participação de pessoas com alguma deficiência será uma das nossas ações.

- Inserção da logo institucional da empresa nos itens abaixo:

 • No painel na área de circulação, onde será informado as práticas Sustentáveis que estão sendo 

feitas no evento;

 • No e-mail mkt de divulgação do Relatório sobre as Práticas Sustentáveis;

 • No Site com a nomenclatura “Patrocinador Sustentável”;

 • No Relatório sobre as Práticas Sustentáveis que será elaborado após o final do evento e será 

enviado a todos participantes, patrocinadores e palestrantes, e ainda postado no site do evento;

- Mailling dos participantes do evento (banco de dados);

- Encarte de 01 brinde ou folder dentro das pastas dos participantes;



COTA MERCHANDISING
Valor: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

- Logotipo nos seguintes materiais:

 • Placas de sinalização

 • Pórtico de entrada

 • Painel fundo de palco

 • Folders do congresso

 • Encarte nas pastas

 • Site

- Logotipo nos intervalos das palestras;

- 1 Inscrição para participar de todo o evento como congressista

*Visualize os itens nesta cota no final deste plano.

COTA STAND
Valor: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

- Estande com montagem básica de 6m²

- 2 inscrições para participar de todo o evento

   como congressita

COTA APLICATIVO
Valor: R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Aplicativo para celular exclusivo do congresso, disponibilizado 
para download gratuito para público em geral nas platafor-
mas Android e iOS. Terá destaque da logo do patrocinador na 
front page do aplicativo (será visualizada, todas as vezes que 
o aplicativo for aberto) e disponibilizará todas as informações 
do congresso como: Programação científica, comissão orga-
nizadora, palestrantes, incrições, trabalhos científicos, mapas 

da feira com patrocinadores, contato, entre outros. 



OUTRAS OPORTUNIDADES DE COTAS

- Totens de carregadores de celular (04 unidades)

Totens de carregadores de celular com a sua marca.

Valor: R$ 6.500,00

- Encarte na pasta + Mailing de participantes

Um encate da sua empresa na pasta dos congressistas.

Valor: R$ 4.000,00

- Cota E-pôster

Sua marca nas TVs onde serão apresentados os E-pôsters.

Valor: R$ 5.000,00

- Capas de encosto de cadeiras

Sua marca nas capas de encosto das cadeiras do evento.

(produção e colocação por conta do patrocinador)

Valor: R$ 10.000,00

- Cordão crachá

Sua marca no cordão oficial do evento.

Valor: R$ 4.500,00

* Visualize os itens nestas cotas no final deste plano.

Mais informações destas cotas no site:

www.clbhort2019.com



APLICAÇÕES DE MARCA

Crachá Aplicativo

Site

Certificado



APLICAÇÕES DE MARCA

Fundo de Palco

Pórtico de Entrada



APLICAÇÕES DE MARCA

Bloco e CanetaPasta /  Sacola

Sinalização E-posteres



ORGANIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

Oberdan Adorno
(62) 3241-3939

comercial.go1@wineventos.com.br


