MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO
Seja um dos patrocinadores do Investe Nordeste 2016. Conheça as cotas com suas respectivas vantagens abaixo:

PATROCÍNIO PLATINA
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Oportunidade de PALESTRA
Balcão Stand no salão de negócios
Oportunidade de entrevista em jornal ou portal europeu e brasileiro
Participação nas rodadas de negócios - 8 participantes
Acesso às palestras - 8 participantes
Acesso ao salão de negócios - 8 participantes
Exibição de vídeo de até 2min nos intervalos das palestras
Exibição de vídeo de até 2min no telão de negócios
Exibição de logo na tv dos patrocinadores
2 páginas tamanho a4 para anúncio na revista do evento
Inclusão da logo no website oficial do evento
Divulgação como patrocinador ouro nas redes sociais
Exposição de folder’s promocionais no salão de negócios
Exposição de 2 banner’s promocionais no salão de negócios
Acesso para 5 promotoras para entrega de material promocional (promotoras deverão ser contradas pelo patrocinador)
Participação no jantar vip – 6 convites
Inserção do material promocional da empresa no kit de boas-vindas do evento
VALOR = R$ 30.000
Uso de mailing dos participantes do evento

PATROCÍNIO OURO
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Balcão Stand no salão de negócios
Participação nas rodadas de negócios - 6 participantes
Acesso às palestras -6 participantes
Acesso ao salão de negócios - 6 participantes
Exibição de vídeo de até 30seg nos intervalos das palestras
Exibição de vídeo de até 30seg no telão de negócios
Exibição de logo na tv dos patrocinadores
1 página tamanho a4 para anúncio na revista do evento
Inclusão da logo no website oficial do evento
Divulgação como patrocinador prata nas redes sociais
Exposição de folder’s promocionais no salão de negócios
Exposição de 1 banner promocional no salão de negócios
Acesso para 3 promotoras para entrega de material promocional (promotoras deverão ser contradas pelo patrocinador)
Participação no jantar vip – 4 convites
Inserção do material promocional da empresa no kit de boas-vindas do evento
VALOR = R$ 20.000
Uso de mailing dos participantes do evento

PATROCÍNIO PRATA
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Participação nas rodadas de negócios - 4 participantes
Acesso às palestras - 4 participantes
Acesso ao salão de negócios - 4 participantes
Exposição de 1 banner promocional no salão de negócios
1/2 página para anúncio na revista do evento
Inclusão da logo na revista oficial do evento – página de patrocinadores
Exibição de logo na tv dos patrocinadores
Inclusão da logo no website oficial do evento
Divulgação como patrocinador BRONZE nas redes sociais
Exposição de folder’s promocionais no salão de negócios
Acesso para 1 promotora para entrega de material promocional (promotoras deverão ser contradas pelo patrocinador)
Participação no jantar vip – 2 convites
Uso de mailing dos participantes do evento
VALOR = R$ 12.000

PATROCÍNIO BRONZE
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Participação nas rodadas de negócios - 2 participantes
Acesso às palestras - 2 participantes
Acesso ao salão de negócios - 2 participantes
1/2 página para anúncio na revista do evento
Exposição de folder’s promocionais no salão de negócios
Uso de mailing dos participantes do evento
Inclusão da logo no website oficial do evento
VALOR

= R$ 2.300

EXECUTIVO INDIVIDUAL
*
*
*
*
*

Participação nas rodadas de negócios
Acesso às palestras
Acesso ao salão de negócios
Uso de mailing dos participantes do evento
Inclusão da logo no website oficial do evento
VALOR

= R$ 500

COTAS DE ANÚNCIO NA REVISTA OFICIAL
Em cada um dos planos de patrocínio, já está incluso um tipo de anúncio na Revista Oficial do Investe
Nordeste 2016, as cotas de anúncios abaixo, são apenas para o plano EXECUTIVO INDIVIDUAL ou para
empresas não participantes que tenham o interesse em anúnciar apenas na revista.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Nome: _____________________________________________ Telefone: ___________________________
Empresa: ___________________________________________ Cargo: _____________________________
Cidade:___________________________________ Estado: _________ País:_________________________
Marque a baixo a modalidade que deseja:
Patrocínio PLATINA

Anúncio Página Dupla

Patrocínio OURO

Anúncio 1 Página

Patrocínio PRATA

Anúncio 1/2 Página

Patrocínio BRONZE
EXECUTIVO INDIVIDUAL

Empresa responsável: Business Investments - CNPJ 24.221.218/0001-34
Dados bancários para pagamentos através de depósitos ou transferências: Banco do Brasil - Agência: 3396-0 C/C 31131-6
Após o pagamento, favor enviar o comprovante e a ficha de inscrição para financeiro@investenordeste.com.br

