Proposta Comercial

Promoção

Realização

A Embrapa Tabuleiros Costeiros irá promover, em março de
2016, o XXVI Congresso Brasileiro de Entomologia, evento já
consagrado e obrigatório na agenda de todos os entomólogos
do país. Nesta edição, traremos um diferencial, agregando ao
nosso Evento o IX Congresso Latino-Americano de
Entomologia, por meio do qual pretendemos promover uma
ampla integração dos entomólogos do nosso país com os
colegas de toda a América Latina. Esses eventos, que
ocorrerão simultaneamente no Centro Cultural e de
Exposições Ruth Cardoso, constituirão uma oportunidade
ímpar para a convivência, troca de conhecimentos e de
experiências, discussões e integração de todos os
entomólogos da América Latina. Além disso, o evento
propiciará aos expositores uma grande visibilidade e inserção
no cenário internacional.

Nossa programação científica contará com alguns simpósios, e
inúmeras palestras e mesas-redondas, além da apresentação
de trabalhos nas formas orais e de pôsteres. Dessa forma,
além de diversas áreas da entomologia serem contempladas,
o amplo espaço para a apresentação do que há de mais
recente nas pesquisas entomológicas no mundo também será
propiciado.
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O evento receberá a exposição itinerante “Planeta Inseto”, o
único jardim zoológico de insetos do Brasil, autorizado pelo
IBAMA. Com ela pretendemos também promover um
ambiente lúdico para a visitação de alunos das redes de
ensino pública e privada locais, que terão a oportunidade de
conhecer um pouco mais sobre os insetos e sua importância
econômica e ecológica no mundo.
PÚBLICO-ALVO
Aproximadamente 2.200 participantes entre pesquisadores,
professores, estudantes, profissionais das áreas de
assistência técnica, empresários e produtores, do Brasil e da
América Latina.
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CONHEÇA OS MOTIVOS PARA REALIZAR GRANDES
EVENTOS EM MACEIÓ
Acesso - Maceió conta com moderno aeroporto que recebe
vôos nacionais e regulares das principais cidades do país;
Hotelaria - a capital alagoana conta com cerca de 16.000
leitos divididos em diferentes categorias, capazes de atender
com excelência aos mais variados perfis de clientes;
Mobilidade urbana - Com o parque hoteleiro localizado na
orla urbana, tendo a maior distância até o Centro de
Convenções de apenas 8km, nenhum traslado poderia ser
mais agradável, mar azul e clima de tranqüilidade garantem a
satisfação de todos;
Praias paradisíacas – A praia urbana de Maceió tem uma
beleza singular. Pincelada com altivos coqueiros verdes e o
mar azul, a cidade recebe turistas durante todo o ano;
Gastronomia - após as belas praias, o segundo principal
atrativo de Maceió é a gastronomia. A cidade oferece grande
número de restaurantes com culinária típica e internacional,
capazes de conquistar os paladares mais exigentes.
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OPORTUNIDADES PARA INVESTIR NO EVENTO
• Segundo maior evento entomológico do mundo;
• Possibilidade de atualizar os setores produtivos rurais e
urbanos com as principais tecnologias de sua empresa;
• Garantia de público e perspectiva de excelentes negócios;
• Associação da marca da sua empresa à instituições que são
referência em pesquisa e tecnologia;
• Contato com palestrantes nacionais e internacionais de
setores públicos e privados;
• Fortalecimento da rede de relacionamentos, ampliando as
oportunidades para se tornar uma referência no segmento;
• Reunião em um mesmo local público alvo especializado e
formador de opinião;
• Ambiente propício para decisão de investimentos em novos
negócios e novas parcerias.
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COTAS DE PATROCÍNIO
COTA OURO
Área de 36 m² (sem montagem)
Veiculação da logo em todo material gráfico de divulgação
do evento (cartaz, folders, flyers)
Veiculação da logo no site e e-mails marketing do evento
Veiculação da logo nas pastas e blocos do evento
Inserção de folder institucional na pasta do evento
Veiculação da logo na programa oficial do evento
Veiculação da logo nas sinalizações (painel fundo de palco e
totens de sinalização)
Veiculação da logo no Datashow antes das palestras no
evento
5 inscrições para participar de todo o evento
Valor - R$ 80.000,00
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COTAS DE PATROCÍNIO
COTA PRATA
Área de 24 m2
Veiculação da logo da empresa em todo material gráfico de
divulgação do evento (cartaz, folders, flyers);
Veiculação da logo no site e e-mails marketing do evento
Inserção de folder institucional na pasta do evento
Veiculação da logo nos blocos do evento
Veiculação da logo no programa oficial do evento;
Veiculação da logo nas sinalizações (painel fundo de palco e
totens de sinalização).
Valor - R$ 60.000,00
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COTAS DE PATROCÍNIO
COTA BRONZE
Estande básico de 18 m2
Veiculação da logo no site do evento
Veiculação da logo no programa oficial
Veiculação da logo nos totens de sinalização
Valor - R$ 40.000,00
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OUTROS INVESTIMENTOS
CYBER POINT
Logo em toda a estrutura montada para este fim que
compreenderá um espaço de 18 m2. Também será colocado
no programa oficial a localização desta sala com o nome do
patrocinador.
Os computadores deverão ser fornecidos pelo patrocinador e
a internet será por conta do evento.
Valor do Patrocínio: R$ 12.000,00
TRASLADO ENTRE HOTÉIS E CENTRO DE CONVENÇÕES
Transporte local. Ônibus farão o transporte dos congressistas
do Centro de Convenções aos hóteis conveniados ao local do
evento e recepções. Exposição da marca no veículo
contratado e divulgação no Programa Oficial.

Valor do Patrocínio: R$ 10.000,00
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OUTROS INVESTIMENTOS
STAND
Montagem Básica: 9m2
Piso na cor cinza grafite
Paredes Divisórias: Estrutura (montantes e travessas) de
alumínio anodizado fosco e chapas divisórias estruturais (TS)
formicalizadas na cor branca brilhosa dupla face, com pé
direito de 2,20m.
Elétrica: Os stands serão entregues com a instalação
elétrica adequadamente pronta, com lâmpadas de 100 watts
para cada área de 3m2 e 01 (uma) tomada tripolar
monofásica.
Frente: Travessas de alumínio anodizado fosco padrão
OCTANORM.
Testeira: Será utilizado testeira padronizada.
Letreiro: Será utilizado cerca de 1,00m (para cada stand) de
letreiro padronizado adesivado com a logomarca do expositor

Valor: R$ 5.000,00
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EMPRESA ORGANIZADORA
Informações e comercialização
MEP EVENTOS & TURISMO LTDA – EPP
Nome Fantasia: Mep Eventos
Av. Sandoval Arroxelas, 766 – Sala 202
Ponta Verde, Maceió/AL, Cep: 57.035-230
www.mepeventos.com.br
mep@mepeventos.com.br
Paula Sarmento (82) 99981-9428
paulasarmento@mepeventos.com.br
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