VEM AÍ O
CONBRAVA 2019.
ENTRE NO CLIMA DO
MAIOR CONGRESSO
AVAC-R E SEJA
UM PATROCINADOR.

Realização

De 10 a 13 de setembro de 2019
no São Paulo Expo - SP

Realização

CONBRAVA
2019.

XVI CONBRAVA - O maior congresso
do setor AVAC-R da América Latina
A ABRAVA abre ao mercado a oportunidade para as empresas patrocinarem
o XVI CONBRAVA Congresso Brasileiro de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação,
A q u e c i m e n t o e Tr a t a m e n t o d o A r q u e a c o n t e c e r á e m s e t e m b r o d e 2 0 1 9 .
O evento tem como finalidade atualizar e difundir os conhecimentos e experiências
nas áreas de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação, Aquecimento e Tratamento
de Ar, oferecendo uma contribuição para o aprimoramento tecnológico e desenvolvimento
profissional do setor. O congresso acontecerá simultaneamente à XXI FEBRAVA –
Feira Internacional de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação, Aquecimento
e Tratamento do Ar no São Paulo Expo em São Paulo - SP.
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O tema desta edição será “Novas Tecnologias
e Eficiência Energética em Sistemas AVAC-R”
As apresentações de profissionais nacionais e internacionais reúnem num mesmo
fórum o acesso às últimas pesquisas ligadas ao setor AVAC-R, trazendo para
o congressista uma visão sobre a importância de Novas Tecnologias com Eficiência
Energética, permitindo desenvolver produtos e serviços que atendam os usuários
do setor, buscando sempre um equilíbrio entre a tecnologia, eficiência energética
e o Meio Ambiente.
O congresso conta com um número expressivo de palestras técnicas e técnicas-comercias
e na última edição contou com público aproximado de 1400 participantes. Este público
é constituído por formadores de opinião, que atuam ativamente no setor e em grandes
usuários de nossos sistemas como Supermercados, Shopping Centers,
Indústrias, Bancos, Hospitais, Laboratórios Farmacêuticos, etc. O XVI CONBRAVA
conta ainda com o apoio das principais entidades do setor no Brasil e no exterior.
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Oportunidade de negócio
Para que sua empresa participe, abrimos espaço por meio de cotas patrocínio.
Estas cotas dão a possibilidade de divulgar sua marca, lançar produtos e principalmente
de passar seu valor percebido. Aproveite esta grande oportunidade de se reunir
com seus clientes chaves, no maior Congresso do setor AVAC-R da América Latina
para passar informações estratégicas sobre sua empresa, marca, produto ou serviços.
Para facilitar a participação das Empresas do setor, disponibilizamos 5 categorias
de cotas-patrocínios:

• Diamante

• Ouro

• Prata

• Bronze

• Copatrocínio

Escolha a que melhor atingir seus objetivos e inclua-a em seu budget de 2019.
Analise as opções e certifique que os benefícios oferecidos, certamente trarão
um ótimo retorno à sua empresa. Lembramos que, a quantidade de cotas é limitada.
Para mais informações entre em contato com a Sra. Solange Mota (11) 3361-7266.
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BENEFICIOS & VANTAGENS
Empresas associadas da ABRAVA têm desconto de 15% no valor das cotas abaixo.
BENEFICIOS/VANTAGENS									OPÇÕES DE COTAS
Diamante
Ouro
Prata
Bronze
Copatrocínio
54.000,00
40.000,00
26.000,00
17.000,00
10.000,00
x
x		 -		-		-		x		
x
x		 x		x		-		-

Divulgação da marca nos crachás do evento;							
Divulgação da marca em destaque nos materiais promocionais do evento;			
Divulgação da marca nos certificados dos participantes;					
Divulgação da marca no arquivo dos canais digitais do evento;					
Divulgação da marca na pasta do evento;
Divulgação da marca nas peças: Folder programação, 						
x		 x		x		x		x
bloco de rascunho, banners e back drop;
Divulgação da marca da empresa no anúncio do evento inserido na Revista ABRAVA;		
x		 x		x		x		x
Citação da sua marca no Site da ABRAVA e informativo semanal;				
x		 x		x		x		x
Inscrições para participação no Congresso;							
25		 20		10		7		5
Um auditório com 200 lugares para apresentação técnico-comercial da empresa
com duração de 45 minutos;								
x		 x		x		x		Apresentação na Arena do Conhecimento dentro da Febrava (válido somente para empresas
que estejam expondo na feira – Aproveite, associados ABRAVA					
x		 x		x		x		tem desconto especial para expor). Fast speech 15 minutos.						
Vagas disponíveis para seus convidados na apresentação técnico-comercial de sua empresa;
70		 70		50		50		Distribuição de material promocional e brindes à platéia durante a apresentação 			
x		 x		x		x		técnico-comercial da sua empresa;									
Distribuição de material promocional ( máximo 4 folhas ) dentro da pasta a ser entregue 		
x		 x		x		x		x
para todos os participantes do congresso;									
Divulgação da sua marca no Hot Site do evento;							
x		 x		x		x		x
Disponibilização de data-show, som e tradução simultânea inglês / português, 			
x		 x		x		x		caso seja necessário para sua apresentação;								
Disponibilização da listagem dos participantes inscritos no Evento.					
x		 x		x		x		-
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Patrocinadores
Patrocínio Diamante

Patrocínio Ouro

Patrocínio Prata

Patrocínio Bronze

Copatrocínio

São Paulo Expo – São Paulo – SP
10 a 13 de setembro de 2019

PATROCÍNIO XVI CONBRAVA
FICHA DE ADESÃO
( ) Cota Diamante ( ) Cota Ouro ( ) Cota Prata ( ) Cota Bronze ( ) Copatrocínio
							Valor R$
Razão Social:
Endereço:
CEP:

Cidade:

CNPJ:			

Estado:
IE:

Contato:
Cargo:
Fax: (

Telefone: (
)

)

E-Mail:

Site:
Tema Palestra:
Idioma:

(

) Português

(

) Inglês

Palestrante:
Data:

_______/_______/_______		

Assinatura:

Favor devolver esta ficha via e-mail, juntamente com seu logotipo no formato JPG
e EPS em alta resolução para: conbrava@abrava.com.br
Realização

