Realização

Patrocínio Apoio

XI SEMINÁRIO NACIONAL METROFERROVIÁRIO
14 e 15 de JUNHO DE 2016
AUDITÓRIO DO METRO/RJ
RIO DE JANEIRO / RJ

PROPOSTA DE PATROCÍNIO
Convidamos a sua empresa a patrocinar o XI Seminário Nacional Metroferroviário, promovido
pela Comissão Metroferroviária da ANTP.
Uma proposta criada especialmente para que sua empresa tenha maiores vantagens de
competitividade e sua marca esteja em evidência durante os dois dias de realização do evento,
que será realizado nos dias 14 e 15 de Junho de 2016, no Auditório do Metrô Rio de Janeiro,
localizado na Av. Presidente Vargas, n. 2000 – Centro – na Estação Central do Metrô.
O Seminário Nacional Metroferroviário é organizado pela ANTP a cada dois anos, é um evento
consolidado em nosso setor, está em sua 11ª Edição, será tradicionalmente o ponto de encontro
do setor para lançamentos, atualização técnica e a apresentação de programas, projetos,
produtos e serviços para um público interessado em informação e expansão de negócios.
Participe e seja um parceiro na realização!!!.

Os valores abaixo terão descontos de 10% para associados quites com a ANTP em 2016
Previsão de Público: 100 participantes / Período de duração: 2 dias

COTA 1 PATROCINIO .................................R$ 9.000,00 (nove mil reais)
a empresa terá direito a:








Inserção do logotipo da empresa no programa final do evento;
Inserção da logotipo no “banner” de entrada e no auditório;
“Banner” em destaque no site da ANTP na menção ao evento;
Distribuição de brindes que a empresa disponibilizar;
(04) quatro inscrições cortesias;
Inserção de material promocional “folder” na pasta de cada participante inscrito, fornecido
pelo cliente no seguinte formato: (A4 frente e verso – podendo conter 2 folhas, enviar a quantidade de 100 exemplares
para a ANTP aos cuidados Valéria Aguiar impreterivelmente até o dia 02.06.2016)






Menção do nome da empresa no mobilidade e conjuntura (documento eletrônico da ANTP
semanal);
Menção durante a realização do evento nos intervalos pelo mestre de cerimônias;
Projeção do logotipo da empresa no telão nos intervalos do café e durante a espera antes da
sessão de abertura nos dias de realização do evento.
Envio do Cadastro pós evento.
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COTA DE PATROCINIO 2....................................R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos
reais)
a empresa terá direito a:






Inserção da logotipo no “banner” de entrada e no auditório;
Distribuição de brindes que a empresa disponibilizar;
(02) duas inscrições cortesias;
Inserção de material promocional “folder” na pasta de cada participante inscrito, fornecido
pelo cliente no seguinte formato: (A4 frente e verso – podendo conter 2 folhas, enviar a quantidade de 200 exemplares
para a ANTP aos cuidados Valéria Aguiar impreterivelmente até o dia 02.06.2016)





Menção durante a realização do evento nos intervalos pelo mestre de cerimônias;
Projeção do logotipo da empresa no telão nos intervalos do café e durante a espera antes da
sessão de abertura nos dias de realização do evento.
Envio do Cadastro pós evento.

Para mais informações, entrar em contato.
São Paulo, 05 de Abril de 2016.

Valéria Aguiar
Coordenadora de Eventos da ANTP
Tel.: (11) 3371-2293 – 97609-2846
e.mail: valeria@antp.org.br
site: www.antp.org.br

Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP
Rua Marconi, nº 34 – 2º andar – salas 21 e 22 – República – São Paulo/SP – CEP: 01047-000
Tel.: PABX 55 (11) 3371-2299 – Fax: 55 (11) 3253-8095 Site: www.antp.org.br

