Programa de

Relacionamento
Patrocínio

Minascon 2020

Data: 16 a 19 de novembro de 2020
Horário: 14h às 22h
Local: Evento Virtual

Eventos técnicos, palestras com especialistas,
relacionamento com o mercado. Presença
garantida dos mais influentes empresários do
setor da construção.

O
Minascon
voltou
com tudo!
Em novembro será realizada a 17ª edição do maior
evento da construção civil em Minas Gerais.
O evento virtual contará com quatro dias de palestras,
debates e muitas oportunidades de relacionamento.

Quem vai participar?
O Minascon é um evento aberto ao público em
geral onde participam empresários, arquitetos,
engenheiros, construtores, empreiteiros, lojistas
e atacadistas, administradores de condomínio,
designers de interiores, decoradores, paisagistas,
profissionais da construção em geral e
estudantes de áreas afins.

Público estimado:

15.000 participantes

Cotas de

Patrocínio

Cotas de patrocínio
Patrocinador Diamante

R$ 50.000,00
Contrapartidas:
Logo destaque no site oficial do evento com link para
site(pré e pós evento)

Espaço para transmissão de vídeo institucional durante
o evento (3 inserções – máx. 1 minuto)

Apresentação da empresa no site oficial do evento

Espaço no site para captação de leads

(texto 300 caracteres)

Kit de peças oficiais para divulgação por meio das redes
digitais do patrocinador contendo:
Convite – Posts – E-mail marketing – banner – vídeo digital

Logo em todas as peças de divulgação
(convites – vídeo de divulgação digital – press releases)

Menção do nome durante a cerimônia de abertura
Ação promocional como sorteios, durante a realização do evento

Palestra técnica na grade do evento
(máx. 1 hora – data e horário a definir)

50 cortesias para participação no evento
Espaço virtual para divulgação de produtos e serviços na
plataforma oficial do evento (TEXTO, PDF E VÍDEO)

Cotas de patrocínio
Patrocinador Ouro

R$ 30.000,00
Contrapartidas:
Logo destaque no site oficial do evento com link
para site (pré e pós evento)

Espaço no site para captação de leads

Apresentação da empresa no site oficial do evento

(máx. 1 hora – data e horário a definir)

(texto 150 caracteres)

30 cortesias para participação no evento

Kit de peças oficiais para divulgação por meio das
redes digitais do patrocinador contendo:
Convite – Posts – E-mail marketing – banner – vídeo digital

Logo em todas as peças de divulgação
(convites – vídeo de divulgação digital – press releases)

Espaço para transmissão de vídeo institucional
durante o evento (1 inserção – máx. 1 minuto)

Palestra técnica na grade do evento

Espaço virtual para divulgação de produtos e serviços
na Plataforma oficial do evento (TEXTO, PDF E VÍDEO)

Cotas de patrocínio
Patrocinador Prata

R$ 7.500,00
Contrapartidas:
Logo destaque no site oficial do evento com link
para site (pré e pós evento)
Kit de peças oficiais para divulgação por meio das redes
digitais do patrocinador contendo:
Convite – Posts – E-mail marketing – banner – vídeo digital

Espaço no site para captação de leads
8 cortesias para participação no evento

Cotas de patrocínio
Expositor

R$ 3.000,00

Estande Virtual
https://oncloud7.com.br/ipanorama/virtualtour/32

Contrapartidas:
Espaço virtual para divulgação de produtos e serviços
na Plataforma oficial do evento (TEXTO, PDF E VÍDEO)
Kit de peça especial “EU SOU EXPOSITOR”
para divulgação nas redes digitais do expositor
2 cortesias para participação no evento
Personalização da fachada com o logo e as cores da empresa
1 TV interativa para inserção de um vídeo
1 Link para site
1 Link para PDF
1 Link para Whatsapp
Citação de promoção ou atrativo para o estande em 1 e-mail
marketing que será enviado para base de inscritos

Combo Especial

R$ 9.000,00
Patrocinador Prata + Expositor

Informações
e Comercialização

Minas Gerais
Márcia Amaral

Outros estados
Filipe Honorato

(31) 2535-7464 / 99901-6033

(21) 98922.4584

marcia@a2bcomunicacao.com.br

filipe.honorato@ethos.solutions

Realização

