ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE POLÍMEROS – ABPol
CNPJ 57.716.367/0001-23

Inscr. Estadual – Isenta

Rua São Paulo 994 - CEP: 13560-3 40 - São Carlos/SP - Tel/fax (16)3374.3949

E-mail: abpol@abpol.org.br - www.abpol.org.br

14° Congresso Brasileiro de Polímeros – 14° CBPol
22 a 26 de Outubro de 2017 – Centro de Convenções Hotel Majestic
Águas de Lindóia - SP
Modalidades de Participação – PATROCINADOR
Categorias

Estande

Platina

15 m

Ouro

9m

Prata

6m

2

2

2

Convites

Investimentos

07

R$ 40.000,00

05

R$ 20.000,00

03

R$ 12.000,00

*

*

*

* Possibilidade de Parcelamento limitando-se o último vencimento em Outubro/2017.
Benefícios:
1°) Divulgação da logomarca do patrocinador no site do Congresso

(com link direto para seu site)

e em todo material impresso e eletrônico após a confirmação do patrocínio (pastas,
programa, anais, folders, cartazes, banners, newsletter e site do congresso).
2°) Inclusão de material promocional do patrocinador nas pastas dos congressistas (limitando- se
a 07 itens).
Platina

3°) 07 (sete) Convites para participação em todas a s atividades do Congresso, coquetel
de abertura, coffee break e jantar de confraternização.
4º) Espaço para duas apresentações técnicas de 30 min.
5°) Disponibilidade para uso de um estande (montagem básica) de 15 m².
6°) Nomeação como patrono de um auditório (Plenária )

1°) Divulgação da logomarca do patrocinador no site do Congresso (com link direto para seu site)
e em todo material impresso e eletrônico após a confirmação do patrocínio (pastas, programa,
. anais, folders, cartazes, banners, newsletter e site congresso).
Ouro
2°) Inclusão de material promocional do patrocinado r nas pastas dos congressistas (limitando-se a
05 itens).
3°) 05 (cinco) Convites para participação em todas as atividades do Congresso, coquetel de
abertura coffee break e jantar de confraternização.
4º) Espaço para uma apresentação técnica de 30 min.
2

5°) Disponibilidade para uso de um estande (montagem básica) de 9m.
6°) Nomeação como patrono de um auditório

1°) Divulgação da logomarca do patrocinador no site do Congresso (com link direto para seu site)
Prata

e em todo material impresso e eletrônico após a confirmação do patrocínio (pastas, programa,
anais, folders, cartazes, banners, newsletter e site do congresso).
2°) Inclusão de material promocional do patrocinador nas pastas dos congressistas (limitando-se a
03 itens).
3°) 03 (três) Convites para participação em todas as atividades do Congresso, coquetel de
abertura, coffee breaks e jantar de confraternização.
4º) Espaço para uma apresentação técnica de 20 min .
2

5°) Disponibilidade para uso de um estande (montagem básica) de 6m.

Modalidades de Participação – EXPOSITOR
Categorias

Estande

Sênior

9m

Master

6m

2

2

Convites

Investimentos

03

R$ 9.000,00*

02

R$ 6.000,00

*

* Possibilidade de Parcelamento limitando-se o último vencimento em Outubro/2017.
Benefícios:

1°) Divulgação da logomarca do expositor no site do Congresso (com link direto para seu site) e
em todo material impresso após o fechamento do contrato (pastas, programa, anais, folders,
cartazes, banners).
Sênior

2°) 03 (Três) Convites para participação em todas as atividades do Congresso, coquetel de
abertura, coffee breaks e jantar de confraternização.
3 º) Espaço para uma apresentação técnica de 20 min .
4°) Montagem básica de um estande de 9 m².
5°) Inclusão de material promocional do expositor nas pastas dos congressistas (limitando-se a
03 itens).

Master

1°) Divulgação da logomarca do expositor no site do Congresso (com link direto para seu site) e
em todo material impresso após o fechamento d o contato (pastas, programa, anais, folders,
cartazes, banners).
2°) 02 (dois) Convite para participação em todas as atividades do Congresso, coquetel de
abertura, coffee breaks e jantar de confraternização.
3º) Espaço para uma apresentação técnica de 15 min.
4°) Montagem básica de um estande de 6m²

5°) Inclusão de material promocional do expositor nas pastas dos congressistas (limitando-se a
02 itens).

