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21º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
X INTRANS - EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

28, 29 e 30 DE JUNHO DE 2017
SÃO PAULO

CADERNO DE PATROCÍNIOS
Novembro/2016
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Centro de Eventos PRO MAGNO 
Rua Samaritá, 230  Casa Verde 
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PLANTA DO EVENTO

SALAS DE CONFERÊNCIAS E ÁREA DE EXPOSIÇÃO (1º piso)

Salas:

Grande Conferência: 650 lugares

Salas de conferência (5 salas): 100 lugares

Salas de Comunicação Técnica (2 salas): 80 lugares

Salas de apoio (2 salas)

Área de Exposição:

Planta disponível para estandes - área total: 252 m²
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ÁREA DE EXPOSIÇÃO   
CONDIÇÕES GERAIS PARA ESTANDES  

 

Estandes

 

Arranjos possíveis para estandes: 

 Estandes de 9m2; 18 m2; 21 m2; 24 m2 e de 42 m2.  

 Estande especial de 105 m2: junção de 8 estande menores. 

 

Montagem: dia 27.06.2017 – Terça-Feira  

Desmontagem: dia 01.07.2017 - Sábado - até as 12h00 

A solenidade de abertura, o encerramento e o acesso área de exposição 
(estandes) serão abertos aos visitantes. 
Os demais espaços somente serão  d  i s  p  o  nibilizados aos congressistas. 

Direito de Inscrições de cortesia:

  

· Na aquisição de estande de 9 m2: 2 inscrições. 

· Na aquisição de estande de 18 m2, 21 m2 e 24 m2: 5 inscrições,

· Na aquisição de estande de 42 m2 ou mais: 8 inscrições.

O Centro de Eventos Pro Magno possui uma Praça de Alimentação localizada 
no 2º Piso com vários restaurantes a sua escolha.  

Previsão de público diário: 3.000 pessoas (entre Congressistas e Visitantes) 

 
 
 

 
 
 

Sem Montagem Com montagem
básica 

 

Desconto para associados na ANTP 

R$ 800,00 / m² R$1.000,00 /  m²  10% para pagamento em 2016  
5% para pagamento em 2017
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· Na aquisição de outros patrocínios de no mínimo R$ 7.000,00: 2 inscrições
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 PLANTA GERAL:  SALAS DE CONFERÊNCIAS E DE EXPOSIÇÃO  

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

COTAS DE PARTICIPAÇÃO

 

 

O patrocinador / expositor poderá compor seu pacote de patrocínio associando

um ou mais  itens oferecidos.

• Para quem adquire área de estande, o valor de aquisição de item de patrocínio 

associado é menor.

• Para quem não dquire área de estande, associada a pelo menos 3 (três) itens de

patrocínio, o valor de aquisição também será menor.

· Preço Avulso: aquisição de apenas um único produto; 

· Pacote COM Estande: preço de um ou mais produtos desde que associados a

aquisição de um estande de qualquer área; 

· Pacote SEM Estande: preço do produto desde que sejam adquiridos pelo menos 3 

(três) produtos de patrocínio. 

MONTE SEU PACOTE

 
anos

Realização

5



 

 

 
 

 

  

Produto TODOS ESPAÇOS DE PUBLICIDADE Critério
Valor

Avulso

Pacote COM 

Estande

Pacote SEM 

Estande

1
Estande. Há possibilidade de estande com 9 m2, 18 m2, 21 m2, 24 m2 e 48 m2, e

outras alternativas propostas pelo exposito r.

Preço por m2 de área com 

montagem básica R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00

3
Logomarca da empresa em banners aéreos, na dimensão de 120cm x 90cm,

 

previstos a serem afixados na área de circulação do pavilhão, que também terá 

informações de comunicação e  sinalização do evento. 

Preço por banner R$ 2.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.400,00

4 Logomarca da empresa na pasta, sacola ou similar dos congressistas. Preço por logomarca R$ 4.000,00 R$ 2.000,00 R$ 2.800,00

5
Logomarca da empresa nas telas de LCD em cada porta das salas de conferências, 

onde estará anunciado o conteúdo de cada sessão. 
Preço por logomarca R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 R$ 3.500,00

6
Logomarca e mensagem institucional em cada banner de 3m x 4m, fixados em 

divisória existente no corredor de acesso à recepção e ao longo dos estandes.
Preço de cada banner 

fixado
R$ 7.000,00 R$ 3.500,00 R$ 4.900,00

7
Logomarca da empresa no Toten Carregador do Celular que ficará na área de 

Convivência e na entrada do 1º andar.
Preço por logomarca R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 R$ 3.500,00

8
Logomarca em banner da empresa, de 4m x 3m, fixado no Portal de entrada do

Edifício do Centro de Convenções (primeiro acesso).
Preço por logomarca R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 R$ 7.000,00

9
Logomarca da empresa no Portal de entrada do saguão de acesso à exposição e 

às salas de conferencia.
Preço por logomarca R$ 15.000,00 R$ 7.500,00 R$ 10.500,00

Logomarca da empresa projetada no Auditório Principal (capacidade de 600 

lugares) nos intervalos de cada conferência, de forma alternada com outras 

marcas eventuais.

Preço por imagem 

projetada
R$ 15.000,00 R$ 7.500,00 R$ 10.500,0010

Logomarca da empresa em aplicativo de celular com as informações do evento e 

do programa oficial das conferências.
Preço por logomarca R$ 8.000,00 R$ 4.000,00 R$ 5.600,0011

Logomarca da empresa no hotsite do evento até a realização do evento. Preço por logomarca R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 R$ 3.500,0012

Folder  confeccionado pelo patrocinador e acondicionado na sacola / pasta dos

congressistas. Preço por folder R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 R$ 3.500,0013

Anúncio vertical em 1/3 página no Boletim do Congresso. Serão disparados 12 

edições do Boletim. Preço por edição.

Preço por disparo de 

mailing
R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 R$ 3.500,0014

Disparo de mala direta para o mailing da ANTP (8.000 destinatários), contendo 

anúncio institucional confeccionado pela própria empresa. Cada disparo.

Preço por disparo de 

mailing corporativo
R$ 6.000,00 R$ 3.000,00 R$ 4.200,0015

Adesivação da escada rolante (lateral esquerda), da caixa do elevador, pilastra 

interna da sala 01 que é a principal onde será a solenidade de abertura, 

comemoração dos 40 anos, encerramento e as conferências diárias diurnas, 

compartilhado com outras marcas de eventuais patrocinadores.

Preço por logomarca R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 R$ 7.000,0016

Adesivação exclusiva das paredes laterais do elevador no térreo do Centro de 

Eventos

Preço por adesivação 

exclusiva
R$ 8.000,00 R$ 4.000,00 R$ 5.600,0017

Adesivação da parede frontal do elevador no hall de acesso ao evento (1º andar)
Preço por adesivação 

exclusiva
R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 R$ 7.000,0018

Publicidade em banner fixado em blocktrans (ou similar) no espaço de 

convivência localizado ao final dos estandes montados. Neste espaço, haverá 

instalação para carregamento de celular e poltranas, um espaço multi uso, onde

pretendemos organizar uma praça de convivência, atendimento de imprensa.

Preço por banner afixado 

em blocktrans ou similar
R$ 8.000,00 R$ 4.000,00 R$ 5.600,00

19

Apresentação de vídeo institucional com no máximo 3 minutos de duração no 

início da solenidade de abertura. Preço por apresentação R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 R$ 7.000,0020

Sala disponibilizada para uma conferencia exclusiva do patrocinador, que 

poderá convidar palestrantes de sua livre escolha. A duração da sessão será 

de 90 minutos,  em sala com capacidade para até 100 pessoas. Esta atividade 

constará no programa oficial do evento. No momento da apresentação a 

empresa poderá distribuir material, afixar banners. 

Preço por sala de 

conferência exclusiva
R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 R$ 14.000,0021

Sala exclusiva para a empresa apresentar e demonstrar seus produtos e serviços, 

com capacidade para até 80 pessoas e totalmente equipada. Cada sessão 

terá o limite de 40 minutos e fará parte do Programa Oficial.

Preço por sala exclusiva 

para demonstração de 

produtos

R$ 18.000,00 R$ 9.000,00 R$ 12.600,00

TABELA DE PUBLICIDADE
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2
Estande. Há possibilidade de estande com 9 m2, 18 m2, 21 m2, 24 m2 e 48 m2, e

outras alternativas propostas pelo exposito r.

22

Preço por m2 de área sem 

montagem básica
R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 800,00
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 LOCAIS PARA PUBLICIDADE
 EXEMPLOS DE POSSIBILIDADES

 
 

Área de Estandes 
 

 
 
 

Logomarca no Portal de Acesso ao Pavilhão de Exposições e Conferências 
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Área de projeção de logomarca na Grande Sala de Conferências 
 

 

 

 
Banners suspensos nos corredores da área de exposição 

 

 
 
  

 
 
  
 
 

 
 

 LOCAIS PARA PUBLICIDADE

 EXEMPLOS DE POSSIBILIDADES
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Banners na área de convivência

 
 

 
 
 
 

Adesivação de parede do elevador de acesso ao Congresso

dor  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 LOCAIS PARA PUBLICIDADE

 EXEMPLOS DE POSSIBILIDADES
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Exemplo 
 

 
 

  

 

 
 

 LOCAIS PARA PUBLICIDADE

 EXEMPLOS DE POSSIBILIDADES

Adesivação da lateral da escada rolante de acesso à recepção do evento
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ALGUNS EXEMPLOS DE PATROCÍNIO  

 
Aquisições Avulsas: 
 

1. Aquisição apenas de um estande de 18 m2: R$18.000,00. 

2. Aquisição apenas de uma sala para exposição de produto: R$18.000,00. 

3. Logomarca da empresa na pasta do congressista: R$4.000,00  
4. Folder na sacola do congressista: R$5.000,00 

5. Sala exclusiva para demonstração e exposição de produtos: R$18.000,00. 
6. Patrocínio de sessão de conferência com possibilidade de organização da 

mesa de conferencistas: R$20.000,00. 

 

Patrocínio  estande, associado a outros itens (mínimo de 1 item adicionado)COM  
 

 
7. Aquisição de um estande de 9 m2 (R$9.000,00), mais a inserção da 

logomarca na pasta do congressista (R$2.000,00). Total:  R$11.000,00 

8. Aquisição de um estande de 18 m2 (R$18.000,00), mais uma sala 
exclusiva para exposição de produtos (R$9.000,00). Total:  R$27.000,00. 

9. Aquisição de um estande de 18 m2 (R$18.000,00), mais a inserção de 
logomarca no painel de fundo de palco na solenidade de abertura 
(R$7.500,00), mais a logomarca no Portal de acesso do Congresso 
(R$7.500,00). Total R$33.000,00 . 

 

 
 

 
10. Logomarca em um banner aéreo no saguão de exposições (R$1.400,00), 

mais logomarca da empresa nas telas de LCD em cada porta das salas de 
conferencias (R$3.50000) e mais 1 (um) disparo de mala direta para o 
mailing da ANTP (R$4.200,00). Total R$9.100,00 . 

11. Adesivação da parede lateral do elevador (R$5.600,00), mais inserção de 
logomarca em 1 (um) banner aéreo (R$1.400,00) e mais inserção de 
logomarca no totem de carregador de celular (R$3.500,00). Total: 
R$10.500,00). 

12.  Adesivação da escada rolante (R$7.000,00), mais folder na sacola do 
congressista (R$3.500,00) e mais patrocínio de sala de conferência 
(R$14.000,00). Total: R$24.500,00.  

Patrocínio  estande, com itens associados (mínimo de 3 item adicionados)SEM

 
 

13.  Logomarca da empresa no fundo de palco da sala de conferencia da 
solenidade de abertura (R$10.500,00), mais adesivação da escada 
rolante (R$7.000,00), mais apresentação de vídeo institucional na 
solenidade de abertura (R$7.000,00) e mais folder na sacola de 
congressista (R$3.500,00). Total: R$42.000,00 . 
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21º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

28 A 30 DE JUNHO DE 2017
SÃO PAULO

 

 
 

Contato: Valéria

(11) 99777-9299

e-mail: comercial@chaloproducoes.com.br

12

Vendas:


