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XII  SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTEXII  SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS DO NORDESTE   
  

Oportunidade de Participação 
 

Cota “Praia Baía dos Golfinhos” - R$ 60.000,00  
 
Contrapartida:  
- Um estande de 18m² na Exposição com montagem básica incluída  
- Palestra de 05 minutos no auditório principal do evento. 
- Exibição de clipe institucional com duração máxima de 3 minutos durante a solenidade de abertura do 
Simpósio 
- Banner eletrônico com maior tamanho na página principal do Simpósio na Internet 
- Banner especial de agradecimento 
- Inserção de seu logotipo, em: 
 - material de divulgação 
 - site do Simpósio com link da sua empresa 
 - bloco de rascunho 
 - material de sinalização 
 - Pen – drive de anais 
 - livro de resumos / programa final 
 - pórtico de entrada  
 - TVs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos 
- Anúncio de página inteira no programa final do Simpósio  
- Projeção da logomarca no telão do auditório 
- Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura 
- Inserção de folheto institucional nas pastas dos participantes 
- 22 inscrições.  

 
COTA “Praia do Madeiro” - R$ 28.000,00  

 
Contrapartida:  
- Um estande de 9m² na Exposição com montagem básica incluída  
- Exibição de clipe institucional com duração máxima de 3 minutos durante a solenidade de abertura do 
Simpósio 
- Banner eletrônico na página principal do Simpósio na Internet 
- Banner especial de agradecimento 
- Inserção de seu logotipo, em: 
 - material de divulgação 
 - site do Simpósio com link da sua empresa 
 - bloco de rascunho 
 - material de sinalização 
 - Pen – drive de anais 
 - livro de resumos / programa final 
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 - pórtico de entrada  
 - TVs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos 
- Anúncio de 1/4 de página no programa final do Simpósio  
- Projeção da logomarca no telão do auditório 
- Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura 
- Inserção de folheto institucional nas pastas dos participantes 
- 10 inscrições.  
 
 
 

COTA “Praia Ponta Negra” - R$ 13.000,00  
 
Contrapartida:  
- Um estande de 9m2 na Exposição com montagem básica incluída  
- Banner eletrônico na página principal do Simpósio na Internet 
- Inserção de seu logotipo, em: 
 - material de divulgação 
 - site do Simpósio com link da sua empresa 
 - bloco de rascunho 
 - material de sinalização 
 - Pen – drive de anais 
 - livro de resumos / programa final 
 - pórtico de entrada  
 - TVs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos 
- Anúncio de meia página no programa final do Simpósio  
- Projeção da logomarca no telão do auditório 
- Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura 
- Inserção de folheto institucional nas pastas dos participantes 
- 4 inscrições.  
 

COTA “Praia doTourinhos” - R$ 7.500,00  
 
Contrapartida:  
- Inserção de seu logotipo, em: 
 - material de divulgação 
 - site do Simpósio com link da sua empresa 
 - bloco de rascunho 
 - material de sinalização 
 - Pen – drive de anais 
 - livro de resumos / programa final 
 - pórtico de entrada  
 - TVs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos 
- Projeção da logomarca no telão do auditório 
- Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Abertura 
- Inserção de folheto institucional nas pastas dos participantes 



 
 

 

 
Secretaria Executiva: Acqua Consultoria – Rua Maria Curupaiti, 441 cj. 3023 – CEP: 02452-001 - São Paulo – SP. 

Tel. / Fax: +55 11 3868-0726– E-mail: xiisrhn@abrh.org.br– Website: http://www.abrh.org.br/xiisrhn 
 

- 1 inscrição.  
 

PATROCÍNIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS  
 

 
Item 

 

 
Valor 

 

 
Vantagens 

 

Internet  R$ 12.000,00 

� Acesso à internet liberado para todos os 
patrocinadores do evento  

� Personalização do nome da rede e da senha para 
acesso, para atender a demanda do patrocinador  

� Inserção de seu logotipo em material de divulgação 
� 1 inscrição  

Pastas R$ 18.000,00 
� Logotipo nas pastas dos participantes 
� 1 inscrição 

 

Bloco de anotações  e 
canetas   R$ 12.000,00 

� Logotipo impresso nos blocos com destaque, junto 
com os demais patrocinadores. 

� Logotipo impresso nas canetas junto com o logotipo 
do Simpósio ou dos promotores 

� 1 inscrição  

TV de Plasma R$ 3.000,00(*) 

 
� Veiculação de logotipo da empresa durante todo o 

período do evento 
� 1 inscrição  

 
(*) – Essa é a única cota que mais de uma empresa pode adquirir, as demais são exclusivas. 
 
 

EXPOSIÇÃO TÉCNICA PARALELA 
 
 

Metragem Associado  Não Sócio  
Área de 9 m2 R$ 6.360,00 R$ 7.150,00 

 
Nesses valores mantemos a montagem básica composta de: 

 
� piso carpetado 
� 1 mesa e três cadeiras 
� divisórias de 2,20 m de altura 
� iluminação: 1 lâmpada a cada 3 m2 e 2 pontos de luz 
� testeira sem logotipo com o nome da empresa 
� Uma inscrição no Simpósio. 

 


