25 a 27 Coodetec
de julho de 2017

REMETENTE: F&B Eventos
Avenida Maringá, 1219
Londrina - PR CEP: 86060-000

BR 467, Km 98-Cascavel-PR

OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO

MAIS INFORMAÇÕES:
fernanda@fbeventos.com
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O EVENTO
A 11ª Reunião da Comissão Brasileira de
Pesquisa de Trigo e Triticale (RCBPTT) e o
Fórum Nacional do Trigo 2017 acontece de
25 a 27 de julho, em Cascavel/PR, com
realização da COODETEC.
A RCBPTT visa apresentar os mais
recentes trabalhos de pesquisa
desenvolvidos por instituições públicas e
privadas para aprimoramento dos
sistemas de produção de trigo e triticale
no país. Com viés mais especíﬁco, o Fórum
objetiva discutir os temas de maior
relevância para as culturas de trigo e
triticale, promovendo debates que
envolvam desde a cadeia produtiva até o
consumidor ﬁnal.
A junção dos eventos se volta para
grandes e médios produtores rurais,
Cooperativas, estudantes de área
correlata à atuação da COODETEC,
Agentes de Transferência de Tecnologia
(TT-ATER), comunidade cientíﬁca e
acadêmica no geral, com a participação
de cerca de 350 pessoas.

O Brasil produz hoje cerca de 5 milhões de
toneladas de trigo e oferece área e
condições de ser autossuﬁciente na
produção de cereais. Diante deste cenário,
a Coodetec, busca fortalecer a cadeia
t r i t í co la b ra s i le i ra e d o Me rco su l
apresentando resultados diferenciados
em produtividade e qualidade.
Como referência nacional, a RCBPTT é
realizada anualmente reunindo público
especializado com a participação das
principais empresas do setor.
O resultado deste importante evento é a
publicação “Informações técnicas para a
cultura do trigo e triticale” que será
enviada para todos os produtores e
instituições do país, com as
recomendações para a safra do próximo
ano.
Seja um dos patrocinadores deste
importante evento e fortaleça a imagem
de sua empresa para este público
importante e formador de opinião.

HISTÓRICO DAS EDIÇÕES ANTERIORES
2016: 10ª RCBPTT - Londrina, PR
2015: 9ª RCBPTT - Passo Fundo, RS
2014: 8ª RCBPTT - Canela, RS
2013: 7ª RCBPTT - Londrina, PR

2012: 6ª RCBPTT- Londrina, PR
2011: 5ª RCBPTT - Dourados, MS
2010: 4ª RCBPTT - Cascavel, PR
2009: 3ª RCBPTT - Veranópolis, RS
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INFORMAÇÕES SOBRE
AQUISIÇÃO DE PATROCÍNIO

CATEGORIAS DE PATROCÍNIO

O evento oferece 4 categorias de patrocínio,
sendo: diamante, ouro, prata e bronze, além de
outras oportunidades de investimento.

COTA DIAMANTE
Investimento: R$ 45.000,00
Número de cotas disponíveis: 1

Contato:
F&B Eventos
Fone: (43) 3025 5223
E-mail: fernanda@fbeventos.com

Contrapartidas:
Inserção da logomarca da empresa nos seguintes materiais do evento:
· Pasta
· Bloco de Anotações
· Crachás (exclusivo patrocinador diamante)
· Site
· Certiﬁcados
· Sinalização interna (faixas e placas indicativas das salas)
· Fundo de palco no auditório principal e baners das salas
· Totem Master (exclusivo patrocinador diamante)

LOGOMARCA DA
INSTITUIÇÃO PATROCINADORA
A logomarca do patrocinador deverá ser
enviada em Corel Draw para:
fernanda@fbeventos.com

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL:
- Inclusão de dois folders da empresa nas pastas
- Inserção de caneta da empresa nas pastas (exclusivo diamante)
ENCARTE: anúncio de meia página na quarta capa da circular técnica
intitulada “Informações Técnicas para a cultura do trigo e triticale
Safra 2018”. Os patrocinadores diamante receberão 100 exemplares
desta publicação.

PAGAMENTO
Os dados bancários para pagamento constarão
no contrato de patrocínio. A cópia do depósito,
com a devida identiﬁcação do patrocinador,
deverá ser enviada por e-mail para:
fernanda@fbeventos.com

INSCRIÇÕES: 10 inscrições cortesia para o evento.
ABERTURA: reconhecimento como patrocinador diamante na
solenidade de abertura do evento.

Forma de pagamento: À vista com 5% de
desconto ou 1 entrada/30dd/60dd. A última
parcela deve ser paga antes do início do evento.

“Feche GRANDES NEGÓCIOS
e divulgue seus produtos
e serviços para um
PÚBLICO SELECIONADO
e formador de opinião.”
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COTA PRATA
Investimento: R$ 15.000,00
Número de cotas disponíveis: 3

Contrapartidas:
Inserção da logomarca da empresa nos seguintes materiais do evento:
· Bloco de anotações
· Site
· Certiﬁcados
· Fundo de palco no auditório principal e baners das salas

COTA OURO

DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL:
- Inclusão de 01 folder da empresa nas pastas.

Investimento: R$ 30.000,00
Número de cotas disponíveis: 2

INSCRIÇÕES: 04 inscrições cortesia para o evento.
ABERTURA: reconhecimento como patrocinador na solenidade de abertura do evento.

Contrapartidas:
Inserção da logomarca da empresa nos seguintes materiais do evento:
· Pasta
· Bloco de anotações
· Site
· Certiﬁcados
· Sinalização interna (faixas e placas indicativas das salas)
· Fundo de palco no auditório principal e baners das salas
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL:
- Inclusão de 01 folder da empresa nas pastas.
ENCARTE: anúncio de meia página na terceira capa da circular técnica intitulada
“Informações Técnicas para a cultura do trigo e triticale – Safra 2018”. Os patrocinadores ouro
receberão 50 exemplares desta publicação
INSCRIÇÕES: 06 inscrições cortesia para o evento.
ABERTURA: reconhecimento como patrocinador ouro na solenidade de abertura do evento.

COTA BRONZE
Investimento: R$ 10.000,00
Número de cotas disponíveis: 4

Contrapartidas:
Inserção da logomarca da empresa nos seguintes materiais do evento:
· Bloco de anotações
· Site
INSCRIÇÕES: 02 inscrições cortesia para o evento.
ABERTURA: reconhecimento como patrocinador
na solenidade de abertura do evento.
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TABELA COMPARATIVA DAS OPORTUNIDADES DE PATROCÍNIO

BENEFÍCIOS
Investimento (R$)

DIAMANTE

OURO

PRATA

BRONZE

45.000,00

30.000,00

15.000,00

10.000,00

Cotas disponíveis

1

2

3

4

Logomarca nos crachás

x

Logomarca no site

x

x

x

x

Logomarca nas pastas

x

x

Logomarca nos certiﬁcados

x

x

Totem Master

x

Logomarca nos materiais de
sinalização interna
Logomarca nos blocos de anotações
Anúncio de meia página na terceira
capa da circular técnica
Logomarca fundo de palco do auditório
principal e baners das salas
Distribuição de material Promocional
Inscrições cortesia
Reconhecimento formal na abertura

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

10

06

04

02

x

x

x

x

x

x

11

04

CAPAS DE
CADEIRAS

Capas de cadeiras durante 1 dia inteiro da
programação.
As capas devem ser confeccionadas pela
empresa patrocinadora em TNT e instaladas na
noite anterior e retiradas na mesma noite
também pela empresa. A data de inserção será
deﬁnida pela ordem de compra das empresas. A
capa deve cobrir apenas o encosto da cadeira.
Contrapartida:
Inserção da logomarca da empresa ou do
produto nas duas faces da capa de cadeira.
O layout da capa deve ser aprovado pela
empresa organizadora.
Investimento:
- Número de cotas disponíveis: 03
- Investimento: R$ 10.000,00 por dia

OUTRAS OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO

01

PÓRTICO DE
ENTRADA

02

TOTEM DA
PROGRAMAÇÃO TÉCNICA

03

SINALIZAÇÃO
INTERNA E EXTERNA

05

JANTAR DE
CONFRATERNIZAÇÃO

Estrutura a ser instalada na entrada do evento
com mensagem de boas vindas aos participantes.

Programação do evento em grande formato
instalada em local nobre.

Sinalização interna e externa do evento

Jantar especial de confraternização do evento.

Contrapartida:
Inserção da logomarca da empresa no pórtico.

Contrapartida:
Inserção da logomarca da empresa no totem.

Contrapartida:
Inserção da logomarca da empresa nas
sinalizações.

Investimento:
Número de cotas disponíveis: 03
Investimento: R$ 4.000,00 cada cota

Investimento:
Número de cotas disponíveis: 03
Investimento: R$ 3.500,00 cada cota

Investimento:
Número de cotas disponíveis: 03
Investimento: R$ 2.500,00 cada cota

Contrapartidas:
Inserção da logomarca da empresa nos
convites do jantar
Prisma de mesa com a logomarca do
patrocinador
Agradecimento formal pelo presidente do
evento
TV na entrada do local do jantar com vídeo do
patrocinador

obs.: Os patrocinadores diamante e ouro
também terão a logomarca no totem da
programação técnica.

Investimento:
Número de cotas disponíveis: 03
Investimento: R$ 15.000,00 cada cota
Investimento com exclusividade: R$40.000,00

