
Seja Patrocinador do Evento

Data: 11 a 13 de Agosto de 2020

Local: Universidade Federal de Santa Maria, Centro de Convenções

Promoção: Realização: Grupo de Pesquisas 

Manejo de Grandes 

Culturas de Coxilha



O evento

Centro de Convenções da UFSM – 1200 Lugares

Sua Marca

Sua Marca



Informações sobre as cotas de Patrocínio

Serão quatro as cotas de Patrocínio: 

Diamante, Ouro, Prata e Bronze.

Os pagamentos serão realizados via FATEC. 

Forma de pagamento: a negociar podendo ser 

parcelada. A última parcela deve ser paga antes do 

início do evento. Pagamento via FATEC

A logo do patrocinador deverá ser enviada em Corel 

Draw (CDR) para coxilhaufsm@gmail.com

Fone/Whats

Thomas Martin - (55) 981113833

Conheça o Centro de Convenções da UFSM
www.youtube.com/watch?v=QQWqPlabf5g

www.youtube.com/watch?v=1wwogm5H9ww

Proporcionalidade nos espaços Publicitários (quando existe aplicação)

Diamante = 3 / Ouro = 2 / Prata = 1 /  Bronze = 0,5

Site do Evento:

www.ufsm.br/unidades-

universitarias/ccr/eventos/43a-reuniao-de-

pesquisa-de-soja-da-regiao-sul/

Opção Reduzida:

https://bit.ly/2DLjD9D

Evento no Facebook:
https://www.facebook.com/events/400303393886686/

Opção Reduzida:

https://tinyurl.com/y2u4ug5q

mailto:coxilhaufsm@gmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=QQWqPlabf5g
https://www.youtube.com/watch?v=1wwogm5H9ww
https://www.ufsm.br/unidades-universitarias/ccr/eventos/43a-reuniao-de-pesquisa-de-soja-da-regiao-sul/
https://bit.ly/2DLjD9D
https://www.facebook.com/events/400303393886686/
https://tinyurl.com/y2u4ug5q


Cota Diamante
Investimento: R$ 15.000,00
Número de cotas disponíveis: 01

Contrapartidas:

Pré-evento

- Logotipo da empresa inserido com maior destaque no folder (ver 

dimensão no modelo do flyer) e em todos materiais

impressos de divulgação.

- Banner promocional da empresa no site de divulgação do evento.

- Logo da empresa nos patrocinadores do hotsite.

- Logo da empresa em aparição tela inteira nos vídeos de divulgação do 

evento (patrocinados nas redes sociais - Facebook e Youtube).

- Presença do logotipo da empresa no “Evento” criado no Facebook.

- Post patrocinado no Facebook e Instagram sobre o evento, apenas com 

os logotipos dos patrocinadores Diamante.

- Logotipo nas pastas, em maior destaque (ver dimensão no modelo da 

pasta)

- Logotipo nos crachás.

- Logotipo nos blocos de anotações.

- 15 inscrições de cortesia.

Durante à evento

- Espaço exclusivo para exposição no hall do evento (12m2)

- Liberação para distribuição de material publicitário da empresa.

- Banners (2) da empresa nas laterais do palco (banners fornecidos pela 

empresa).

- Apresentação de vídeo da empresa na abertura do evento (ou fala de até

5 minutos, conforme opção do apoiador).

- Logotipo da empresa reproduzida nos telões, em tela cheia.

- Citação da empresa no protocolo do evento, em todas às vezes que o 

este for acionado.

- Logotipo em destaque no painel de fundo de palco (ver modelo)

Após o evento

- Logotipo da empresa presente como "marca d'água” em todas as fotos 

oficiais do evento.

- Logotipo nos certificados.

- Anúncio de uma página nas Indicações Técnicas para a Cultura da 

Soja no RS e SC. 



Cota Ouro
Investimento: R$ 10.000,00
Número de cotas disponíveis: 02

Contrapartidas

Pré-evento

- Logotipo da empresa inserido em segundo maior destaque no (ver 

dimensão no modelo do flyer) e em todos

os materiais impressos de divulgação

- Banner promocional da empresa no site de divulgação do evento

- Logo da empresa no site

- Logo da empresa em aparição tela Inteira nos vídeos de divulgação do 

evento (patrocinados nas redes sociais - Facebook e Youtube)

- Presença do logotipo da empresa no “Evento” criado no Facebook-

Logo da empresa em destaque em todos os materiais de divulgação.

- Post patrocinado no Facebook e Instagram sobre o evento, apenas com 

os logotipos dos patrocinadores Ouro;

- Logotipo nas crachás.

- Logotipo nas pastas.

- Logotipo nos blocos de anotações.

- 10 Inscrições de cortesia.

Durante o evento

- Espaço exclusivo para exposição no hall do evento (8m2).

- Liberação pra distribuição de material publicitário da empresa.

- Banner (1) da empresa ao lado do palco (banner fornecido pela 

empresa).

- Logotipo das empresas reproduzida nos telões do evento, em tela cheia

- Citação da empresa no protocolo do evento, em todas às vezes que o

protocolo for acionado.

- Logotipo, em tamanho menor do que o diamante, no painel de fundo

de palco.

Após o evento

- Logotipo da empresa presente como "marca d'água” em todas as fotos 

do evento. 

- Logotipo nos certificados.

- Anúncio de meia página nas Indicações Técnicas para a Cultura da 

Soja no RS e SC. 



Cota Prata   Cota Bronze
Investimento: R$ 7.500,00
Número de cotas disponíveis: 04

Pré-evento

- Logotipo da empresa inserido com terceiro maior destaque

no folder (ver dimensão no modelo do flyer) e em todos os materiais 

impressos de divulgação.

- Logotipo da empresa no site (dividindo tela com os demais

patrocinadores Prata nos vídeos de divulgação do evento).

- Logotipo da empresa em todos os materiais de divulgação

na mídia.

- Post patrocinado no Facebook sobre o evento, apenas com

04 logotipos dos patrocinadores Prata

- Logotipo nas pastas (ver dimensão no modelo da pasta)

- 8 inscrições de cortesia.

Durante o evento

- Espaço exclusivo para exposição no hall do evento (4m2).

- Espaço para colocação de materiais publicitários.

- Banner no hall do local.

- Banner nos fundos do local.

- Citação da empresa no protocolo, apenas no início de cada turno do 

evento.

- Logotipo da empresa nos telões de mídia do evento, dividindo a tela 

com os demais patrocinadores Prata

Após o evento

- Anúncio de 1/3 de página nas Indicações Técnicas para a Cultura da 

Soja no RS e SC. Os patrocinadores bronze receberão 15 exemplares 

desta publicação.

Investimento: R$ 4.000,00
Número de cotas disponíveis: 08

Pré-evento

- Logotipo da empresa inserido no folder de divulgação (ver dimensão no 

modelo do flyer) e em todos Os materiais impressos de divulgação.

- Logotipo da empresa no site

- Logotipo da empresa dividindo tela com os demais patrocinadores 

Bronze nos vídeos de divulgação do evento (patrocinados nas redes 

sociais)

- Logotipo nas pastas.

Durante o evento

- Espaço para colocação de materiais publicitários.

- Banners nos fundos do local.

- Logotipo da empresa nos telões de mídia, dividindo a tela com os 

demais patrocinadores Bronze

- 4 inscrições de cortesia.

- Espaço exclusivo para exposição no hall do evento (4m2)

Após o evento

- Anúncio compartilhado de rodapé nas Indicações Técnicas para a 

Cultura da Soja no RS e SC. Os patrocinadores bronze receberão 15 

exemplares desta publicação.


