Pacotes de Patrocínios e Merchandising
15º CONPAVEPA e VET EXPO 2017
Patrocínio para CONGRESSO CONPAVEPA + FEIRA VET EXPO
(Máximo 10 COTAS com exposição da marca nos dois eventos):
- Um banner de até 2,00 x 2,50 (cedidos pela patrocinadora) em cada um dos auditórios;
- Um banner de rua aéreo na feira VET EXPO;
- Permissão de circulação pelo ambiente da feira de três promotores contratados pela
patrocinadora que estejam distribuindo brindes, além de estarem uniformizados com a marca
da mesma;
- Logo nos crachás aos visitantes da feira na área dos patrocinadores;
- Link no site www.conpavepa.com.br ;
- Um anuncio de página inteira com quatro cores no catálogo virtual,
- Um anuncio na planta de bolso de quatro cores;
- Um anuncio na grade de bolso de quatro cores;
- Logotipo na pasta do congresso;
- Um encarte de sample ou folder na pasta do congressista.
- Logotipo como patrocinador em todo material de divulgação da feira e congresso tanto
impresso como virtual;
VALOR:

R$ 50.000,00 na renovação ou
R$ 55.000,00 novos patrocinadores

Forma de pagamento: parcelado da melhor maneira que atenda a sua empresa, vencendo a
última em agosto/17

Vendido: PREMIER, TOTAL ALIMENTOS, MSD, ABAXIS e ELANCO

Pacote de patrocínio da PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 2017:
Novidade, engloba as suas praça de alimentação.
 Total de oito banners na praça de alimentação (cedido pelo patrocinador) + uma placa de
10 x 15 em todas as mesas + copos descartáveis com os logotipos (cedido pelo
patrocinador) + copos e/ou guardanapos com os logotipos (cedido pelo patrocinador).
VALOR:

R$ 20.000,00 na renovação ou
R$ 25.000,00 novos patrocinadores

Patrocínio de palestras:
 Patrocinador de uma palestra: recebe o direito de exibir dois banners de pedestal dentro
do auditório + projeção de um filme de até 3 minutos + folhetos em todas as cadeiras +
brindes para todos os congressistas daquela sala + o sorteio no final da palestra de um
bom presente + logo de patrocínio na grade da folheteria da palestra patrocinada.
VALOR:
R$ 3.500,00 na renovação ou
R$ 4.500,00 novos patrocinadores
Forma de pagamento: parcelado da melhor maneira que atenda a sua empresa, vencendo
a última em agosto /17
Somente para patrocinadores ou associados Anclivepa SP

Patrocínio de coquetel:
 Coquetel para todos os congressistas e expositores, iniciando as 20h00, com foco em
relacionamento, com dois discursos, sendo um do patrocinador e outro do presidente
do congresso e/ou organizador da feira + sorteios de bons presentes + telão com vídeo
institucional + decoração das mesas bistrôs + banners em todos os lados do ambiente
(com todos os insumos por conta do patrocinador, incluindo comida, bebidas,
decoração, montagens, músicos e sinalização).
 VALOR:
R$ 15.000,00 na renovação ou
R$ 20.000,00 novos patrocinadores
Forma de pagamento: parcelado da melhor maneira que atenda a sua empresa, vencendo
a última em agosto /17

Locação de salas para palestras está vinculada a compra de no
mínimo 200 inscrições para o 15º CONPAVEPA: Serão apenas
02 quotas para 03 dias ou de acordo com a disponibilidade.
 Locação de uma manhã (08h00 as 12h00) de um auditório para até 350 lugares com
equipamentos de sonorização + projeção + operador.
VALOR:
R$ 10.000,00 na renovação ou
R$ 12.000,00 novos patrocinadores
 Para duas manhãs
VALOR:
R$ 18.000,00 na renovação ou
R$ 20.000,00 após a renovação
 Para tres manhãs
VALOR:
R$ 25.000,00 na renovação ou
R$ 28.000,00 após a renovação
Forma de pagamento: parcelado da melhor maneira que atenda a sua empresa, vencendo a
última em julho/17
Somente para patrocinadores ou associados Anclivepa SP

Vendido: 01- PREMIER (02 dias)

Anuncio de 1 pagina no Catalogo do 14º CONPAVEPA e VET EXPO 2016
VALOR:

R$ 2.000,00

Vendido: Premier, TOTAL ALIMENTOS, MSD, ABAXIS e ELANCO
Hyperlink A lista de expositores no site do 14º COMPAVEPA e VET EXPO
Está atualizada e disponível, através do endereço www.VETEXPO.com.br e
www.CONPAVEPA.com.br , onde também se encontram demais detalhes sobre o evento,
produtos e o setor. Estamos disponibilizando a ferramenta hyperlink aos expositores, que
possibilitará aos visitantes através de um clique o acesso imediato ao site da empresa,
produtos e serviços oferecidos.
VALOR:

único de R$ 200,00 e ficará disponível até outubro de 2016.

Vendido: Premier, TOTAL ALIMENTOS, MSD, ABAXIS e ELANCO
CORDÃO DO CRACHA CONGRESSO reservado VETNIL
CORDÃO CRACHÁ FEIRA - R$ 15.00,00 + os cordões que deverão ser fornecidos pelo cliente

MSD
CAPAS DE CADEIRAS PARA TODAS AS CADEIRAS DO CONGRESSO reservado

VETNIL
ADESIVO GIGANTE NO HALL DE ENTRADA DA FEIRA - R$ 20.000,00 + ADESIVO fornecido
pelo cliente (TAMANHO 3M DE COMPRIMENTO POR 2M DE ALTURA)

BANNER NO TOPO DO ESTANDE - R$ 4.000,00 cada fornecido pelo cliente
DESTAQUE NAS PLANTAS DA FEIRA - R$ 1.500,00 cada - entra apenas 1 logotipo por
empresa

ANÚNCIO NO MAPA DE LOCALIZAÇÃO - R$ 3.000,00 cada inclusão de 1/4 página
BANNER DE RUA - R$ 2.000,00 cada face do Banner
ADESIVO NO CREDENCIAMENTO NA PAREDE DA RECEPÇÃO (congresso) - R$ 350,00
cada adesivo

reservado VETNIL

ADESIVO NOS BANHEIROS - R$ 350,00 cada porta adesivada MSD
ADESIVO DE SOLO - R$ 500,00 cada, sendo a produção por conta do expositor
ADESIVO DE SOLO (PEZINHO) - R$ 3.500,00 cada 50 pares, sendo a produção por conta do
expositor

