Seminário Internacional de Transporte e
Desenvolvimento Hidroviário Interior
11a edição

22a24

Outubro
2019

Brasília  Brasil

Seja um patrocinador e atrele sua marca à inovação
e ao desenvolvimento do mercado Naval
 Catálogo na recepção do evento
 Instalação de 3 banners medindo 0,9 x

Patrocínio

OURO

R$ 25.000,00

1,8m na área de circulação do evento

 7 inscrições
 Apresentação de 20 minutos em Painel
de Técnica Aplicada

em cartazes eletrônicos e no programa
Oficial, nos banners de sinalização e
folders e no painel de palco.

 Video institucional de 2 minutos apre-

sentada uma única vez ao longo do
evento

 Mesa de divulgação

 Aplicação da logomarca na página web,

 Catálogo na recepção do evento
 Instalação de 2 banners medindo 0,9 x

Patrocínio

PRATA

R$ 15.000,00

1,8m na área de circulação do evento

 6 inscrições
 Aplicação da logomarca na página web,

 Video institucional de 2 minutos apre-

sentada uma única vez ao longo do
evento

 Mesa de divulgação

em cartazes eletrônicos e no programa
Oficial, nos banners de sinalização e
folders e no painel de palco.

 Catálogo na recepção do evento
 Instalação de 1 banners medindo 0,9 x

Patrocínio

BRONZE

R$ 8.000,00

Oficial, nos banners de sinalização e
folders e no painel de palco.

1,8m na área de circulação do evento

 5 inscrições
 Aplicação da logomarca na página web,

em cartazes eletrônicos e no programa

 Apresentação de 20

Conteúdo

TÉCNICO

R$ 7.000,00




minutos em Painel de
Técnica Aplicada
Sujeito a aprovação
do comitê técnico do
seminário
Aplicação da logomarca não incluída

R$ 5.000,00

R$ 7.000,00

R$ 12.000,00

Coffee break

Webcast

Tradução
Simultânea

Mesa de divulgação

R$ 3.500,00
Com duas cadeiras e
espaço para colocação de
banner com até 1,5 metros
de largura e 2,0 metros de
altura

SOBENA  Sociedade Brasileira de Engenharia Naval
Av. Presidente Vargas, 542 – sala 709 a 713 – Centro
20071-000 – Rio de Janeiro – RJ
Telefones: (21)2263-9079/2283-2482
E-mail: sobena@sobena.org.br
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22to24

October
2019

Brasília  Brazil

Be a sponsor and bring your brand to innovation and to the
development of maritime industry
Sponsorship

GOLD

R$ 25.000,00

 Catalog at the event reception
 Installation of 3 banners measuring up

 Application of the company logo on the

 7 registrations
 A 20-minute presentation in the Panel

 A 2-minute institutional video presen-

 Catalog at the event reception
 Installation of 2 banners measuring up

nage banners and folders, and in the
stage panel

to 0,9 x 1,8m in the circulation area of
the event

of Technical Presentation

Sponsorship

SILVER

R$ 15.000,00

to 0,9 x 1,8m in the circulation area of
the event

 6 registrations
 Application of the company logo on the

web page, in electronic posters and in
the official program, in the on-site signage banners and folders, and in the
stage panel
ted only once throughout the event

 Promotion table

 A 2-minute institutional video presented only once throughout the event

 Promotion table

web page, in electronic posters and in
the official program, in the on-site sig-

 Catalog at the event reception
 Installation of 1 banner measuring up

Sponsorship

BRONZE

R$ 8.000,00

to 0,9 x 1,8m in the circulation area of
the event

 5 registrations
 Application of the company logo on the
 A 20-minute presenta-

Technical
PRESENTATION

R$ 7.000,00

web page, in electronic posters and in
the official program, in the on-site signage banners and folders, and in the
stage panel




tion in the Panel of
Technical Presentation
Subject to approval of
the Seminar’s technical
committee
Logo application not
included

R$ 5.000,00

R$ 7.000,00

Coffee break

Webcast

R$ 12.000,00
Simultaneous
translation

Basic Table Top

R$ 3.500,00
With two chairs and space
for setting a banner up to
1.5 meters wide and 2.0
meters high

SOBENA  Brazilian Society of Marine Engineering
Presidente Vargas Ave., 542 – rooms 709 to 713
Center – 20071-000 – Rio de Janeiro – RJ
Phone: (21) 2263-9079/2283-2482
E-mail: sobena@sobena.org.br

