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Seja um patrocinador e atrele sua marca à inovação
e ao desenvolvimento do mercado Naval
Patrocínio

OURO

Logotipo como patrocinador nos seguintes
materiais:

R$ 21.500,00

• Website
• Credencial de visitante
• Mega planta de localização do estande
• Display localize-se
• Pocket map
• Convite impresso do evento
• E-mails marketing
• Rodapé de anúncios em mídias parceiras

• 1 totem sinalizador dupla-face com material

exclusivo da empresa patrocinadora *

• 1 banner de rua localizado no ground ﬂoor *
• 1 envio de e-mail marketing para mailing

da feira após o evento *
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• 10 convites para as conferências
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Patrocínio

PRATA

• Destaque na área de expositor
• 5 fotos de produtos no perﬁl do expositor
• 1 push notiﬁcation, destacando a marca
como oferecedora do evento

Logotipo como patrocinador nos
seguintes materiais:

R$ 8.000,00

• Website
• Mega planta de localização do estande
• Display localize-se
• Pocket map
• Convite impresso do evento
• E-mails marketing
• Rodapé de anúncios em mídias parceiras

• 2 convites para as conferências
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Realização

* Arte por conta do patrocinador

App do evento

App do evento
• Destaque na área de expositor
• 5 fotos de produtos no perﬁl do expositor

Patrocínio APP

Patrocínio CONFERÊNCIAS
R$ 16.000,00

R$ 6.000,00

• 1 slot de 30 minutos para palestra na
conferência (apresentação técnica e
institucional)

• Destaque na área de expositores
• 5 fotos de produtos

• Logotipo no kit congressista

• Logotipo na página de abertura do APP

• Distribuição do folder de vendas

• Banner no rodapé do APP

(fornecido pelo patrocinador) nas conferências

• 10 convites para as conferências

• Logotipo como patrocinador em todas
as comunicações do APP
(Totens, Anúncios, E-mails)

• Banner de patrocinador na página

• 3 push notiﬁcations

• Logotipo nas capas de cadeiras **
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de conferências

Disponível nas versões
iOS e Android

• 1 envio de e-mail marketing para mailing
de pessoas presentes nas conferências
após o evento *

Patrocínio Área WI-FI + SMARTPHONE
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ÁREA WI-FI:

R$ 15.000,00

• 2 totens de recarga de celular adesivados

com a marca do patrocinador + vídeo do
patrocinador nas telas na área Wi-Fi do evento *

ÁREA SMARTPHONE:
• 10 totens de recarga de celular espalhados
pelo evento, adesivados com a marca do
patrocinador + vídeo do patrocinador nas telas *

• Porta-folder para disponibilizar material

da empresa

• Logotipo do patrocinador nos totens

de sinalização da área

Ações INDIVIDUAIS
Mídia
OFF-LINE

Mídia
ON-LINE

Produtos avulsos

Anúncio
Mega Planta *

Banner
Aéreo *

Cordão de
credencial **

R$ 10.000,00

R$ 3.000,00

R$ 5.000,00

Banner na PÁGINA DE CREDENCIAMENTO *

Banner no SITE *

R$ 3.000,00/2 meses

R$ 1.000,00/2 meses

Website Marintec
South America

Mais de
46.137
visitantes
únicos!

Banner Destaque HOME PAGE "PEEL ME" *

R$ 3.000,00/2 meses

Contato
para
reservas

info@marintecsa.com.br
marintecsa.com.br
+55 11 4878-5990

Realização
* Arte por conta do patrocinador
** Arte e produção por conta
do patrocinador

Catálogo On-line
A sua empresa conectada com os principais tomadores de decisão
do setor naval, gerando oportunidades de negócio durante todo o ano
• Várias formas de busca de sua marca em nosso website

O Catálogo ON-LINE
oferece:

• Geração de leads todos os dias
• Interação do visitante com sua marca e produto

Você pode escolher 3 PACOTES EXCLUSIVOS e aproveitar TODAS AS VANTAGENS
que a divulgação nessa NOVA FERRAMENTA oferece:

Pacote BÁSICO
• Dados completos da empresa: endereço, telefone, e-mail, website e descrição
• Estande
• 3 Categorias

Investimento: CORTESIA

PARA EXPOSITOR *

Pacote PREMIUM
• Dados completos da empresa: endereço,

telefone, e-mail, website e descrição

• 4 Fotos

• 6 Categorias
• Divulgação de ações realizadas pela empresa

durante o evento no Catálogo On-line

• Logotipo da empresa
• Formulário de contato
• 4 Produtos da empresa

• Redes Sociais

Investimento: R$

690,00 *

Pacote FULL
• Dados completos da empresa: endereço,

• Divulgação de ações realizadas pela empresa

• 10 Fotos

• Redes Sociais

• Logotipo da empresa

• Vídeo

• Formulário de contato

• Google Maps

telefone, e-mail, website e descrição

• 6 Produtos da empresa
• 9 Categorias

Contato
para
reservas

info@marintecsa.com.br
marintecsa.com.br
+55 11 4878-5990

durante o evento no Catálogo On-line

Investimento: R$

1.090,00

*

Realização
* Arte por conta do patrocinador

