Folder de
Patrocínio

Folder de
Patrocínio

pág.1

Perfil
A RPM Brasil está lançando, em sua 15ª edição, o REDES SUBTERRÂNEAS DE ENERGIA ELÉTRICA/2019,
a ser realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2019, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo - SP.
O REDES SUBTERRÂNEAS DE ENERGIA ELÉTRICA/2019 contará com o Fórum nos dias 17 e 18 de junho
e o Painel sobre Cabos Isolados, evento paralelo no dia 18 de junho, além de uma Exposição para visitação
pelos inscritos e outros convidados. Esta edição comemorativa dos 15 anos de realização ininterrupta, terá
como tema "A retomada da conversão de redes aéreas em subterrâneas, frente a uma nova perspectiva
gerencial das distribuidoras". A edição passada contou com a presença de 640 participantes, 48 palestrantes
brasileiros, 2 internacionais, 12 entidades apoiadoras, além de 23 empresas patrocinadoras.
Público
O público participante do REDES SUBTERRÂNEAS DE ENERGIA ELÉTRICA/2019 engloba profissionais do
segmento de energia, principalmente engenheiros, arquitetos, administradores públicos, profissionais atuantes
nos setores de planejamento, urbanismo, projetos, prestação de serviços, professores e fornecedores de produtos e tecnologias para energia elétrica, tecnólogos, técnicos e outros, atuantes no segmento de infra-estrutura
de redes subterrâneas, destacando:
- Empresas de Distribuição, Transmissão e Geração de Energia Elétrica
- Empresas de Telecomunicações
- Empresas de Saneamento
- Empresas de Petróleo e Gás
- Construtoras
- Agências Reguladoras
- Administração Pública
- Seguradoras
- Empresas de Prestação de Serviços
- Fornecedores de Produtos e Tecnologias
- Instituições de Ensino
- Fundações de Fomento e Pesquisa
- Consultorias
Expositoras
As expositoras do REDES SUBTERRÂNEAS DE ENERGIA ELÉTRICA/2019 englobam empresas líderes do
país e do exterior, no segmento de soluções para Redes Subterrâneas de Energia Elétrica, destacando:
- Fabricantes de Produtos
- Prestadores de Serviços
- Construtoras
- Instituições Financeiras
- Empresas de Energia Elétrica
- Empresas de Informática
- Fundações de Fomento e Pesquisa
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Organizadora
A RPM Brasil é empreendedora, promotora e organizadora de eventos nos segmentos de infra-estrutura urbana, energia,
tecnologia, financeiro, comercial, informática e de cartões, há 30 anos, tendo realizado mais de 70 eventos de porte, com
congresso e exposição, além de seminários, cursos e outras atividades ligadas aos setores citados. Os mais recentes
eventos organizados, destacam-se o:
•

SMART GRID - Fórum Latino - Americano de Smart Grid, com participantes do Brasil, América Latina, Estados
Unidos da América e Europa.

•

CENOCON - Exposição e Fórum Internacional sobre Centros de Operação e Controle das Empresas de Energia
Elétrica, com exposição tecnológica, com participantes de todo o país.

•

CETECMAN - Congresso Técnico sobre Manutenção nas Empresas de Energia Elétrica, com exposição tecnológica,
com participantes de todo o país.

•

ILUMEXPO - Exposição e Conferência da Gestão de Iluminação Pública, com representantes das prefeituras e de
empresas concessionárias de energia elétrica do país.

•

CIERTEC - Seminário Internacional sobre Automação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica e Centros
de Controle, com exposição tecnológica e participantes da América Latina.

•

ABAR - Congresso Brasileiro de Regulação de Serviços Públicos Concedidos, com exposição tecnológica, com
participantes de todo o país.

Patrocinadoras de Eventos da RPM na área de Energia Elétrica
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Conselho Consultivo
Toda a grade programática do evento será configurada por um Conselho Consultivo, composto por profissionais de destaque
em Redes de Distribuição Subterrâneas de empresas de energia elétrica em todo o país, que servirá de base para a
definição dos temas mais relevantes abordados no Fórum. Fazem parte do Conselho Consultivo:
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Modalidades de Patrocínio

COM Stand

Patrocínio Diamond - (stands de nºs 1 ou 2) .................................................... R$ 40.000,00
-

Stand de 24,00 m2 para apresentação de produtos/serviços, incluindo montagem básica;
Inscrição completa para 10 funcionários da empresa com acesso ao plenário do evento;
Abertura de espaço para 1 (uma) palestra de 40 minutos (em plenário total);
Logotipia da empresa em todos os anúncios, pastas dos congressistas e demais peças do evento;
Logotipia no site oficial do evento, com link direto para o site da empresa;
Histórico de até 100 palavras na home-page do evento;
Acesso ao maling do evento;
Inserção de folhetagem nas pastas dos congressistas;
Convite Eletrônico para a Exposição.

Patrocínio Platinum - (stands de nºs 3 a 7) ......................................................... R$ 30.000,00
-

Stand de 18,00 m2 para apresentação de produtos/serviços, incluindo montagem básica;
Inscrição completa para 5 funcionários da empresa com acesso ao plenário do evento;
Abertura de espaço para 1 (uma) palestra de 20 minutos (em plenário total);
Logotipia da empresa em todos os anúncios, pastas dos congressistas e demais peças do evento;
Logotipia no site oficial do evento, com link direto para o site da empresa;
Histórico de até 100 palavras na home-page do evento;
Convite Eletrônico para a Exposição.

Patrocínio Gold - (stands de nºs 8 a 9) .......................................................... R$ 20.000,00
-

Stand de 12,00 m2 para apresentação de produtos/serviços, incluindo montagem básica;
Inscrição completa para 3 funcionários da empresa com acesso ao plenário do evento;
Logotipia da empresa em todos os anúncios, pastas dos congressistas e demais peças do evento;
Logotipia no site oficial do evento, com link direto para o site da empresa;
Histórico de até 100 palavras na home-page do evento;
Convite Eletrônico para a Exposição.

Patrocínio Silver - (stands de nºs 10 a 12 ou 16 a 18) ..................................... R$ 15.000,00
-

Stand de 9,00 m2 para apresentação de produtos/serviços, incluindo montagem básica;
Inscrição completa para 2 funcionários da empresa com acesso ao plenário do evento;
Logotipia da empresa em todos os anúncios, pastas dos congressistas e demais peças do evento;
Logotipia no site oficial do evento, com link direto para o site da empresa;
Histórico de até 100 palavras na home-page do evento;
Convite Eletrônico para a Exposição.

Patrocínio Bronze - (stands de nºs 13 a 15 ................................................ R$ 10.000,00
-

Stand de 6,00 m2 para apresentação de produtos/serviços, incluindo montagem básica;
Inscrição completa para 1 funcionário da empresa com acesso ao plenário do evento;
Logotipia da empresa em todos os anúncios, pastas dos congressistas e demais peças do evento;
Logotipia no site oficial do evento, com link direto para o site da empresa;
Histórico de até 100 palavras na home-page do evento;
Convite Eletrônico para a Exposição.
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Modalidades de Patrocínio

SEM Stand

Patrocínio Master ............................................................................ R$ 50.000,00
- Inscrição completa para 15 convidados com acesso ao plenário do evento;
- Abertura de espaço para 2 (duas) palestras de 30 minutos cada (em plenário total),
- Exibição de clipe institucional (3 minutos), de produção da patrocinadora, durante os intervalos;
- Colocar 4 banners (1,00 m de larg. x 1,50 de alt.) no recinto da Exposição;
- Logotipia da empresa em todos os anúncios, pastas dos congressistas e site oficial do evento;
- Histórico de até 100 palavras na home-page do evento;
- Acesso ao maling do evento.

Patrocínio para empresas de GTD .............................................. R$ 15.000,00
- Inscrição completa para 5 funcionários da empresa com acesso ao plenário do evento;
- Logotipia da empresa em todos os anúncios, pastas dos congressistas e site oficial do evento;
- Histórico de até 100 palavras na home-page do evento.

Coffee-Breaks ......................... (4 coffee-breaks) ..................... R$ 15.000,00
Patrocinar, com exclusividade, todos os 4 coffee-breaks do evento (dias 17 e 18 de junho de 2019), com
direito a ser identificado como tal, inserir folhetos nas pastas dos congressistas, distribuir folhetagem
para os visitantes da exposição e colocar 4 banners de sua produção (1,00m x 1,50m, incluindo os portabanners) para serem distribuídos no recinto dos coffee-breaks e 2 inscrições integrais para o evento.
Exclusividade de explorar ações de merchandising no recinto dos coffee-breaks (área da exposição),
com padronização de aventais, bandeirinhas nas mesas, etc.. (os custos de produção serão por conta
do Patrocinador).

Coquetel ............................................................................................ R$ 15.000,00
Patrocinar, com exclusividade, o coquetel de boas-vindas do evento (dia 17 de junho de 2019), com
direito a convidar até 20 pessoas para participar do coquetel, inserir folhetos nas pastas dos congressistas, distribuir folhetagem para os visitantes da exposição e colocar 4 banners de sua produção (1,00m x
1,50m, incluindo os porta-banners) para serem distribuídos no recinto da exposição e na porta de
entrada do plenário das palestras e 2 inscrições integrais para o evento. Exclusividade de explorar ações
de merchandising no recinto coquetel (área da exposição), com padronização de aventais, bandeirinhas
nas mesas, música ao vivo, etc.. (os custos de produção serão por conta do Patrocinador).

Fronhas nas Cadeiras ................................................................... R$ 15.000,00
Patrocinar, com exclusividade, as fronhas nas cadeiras dos congressistas (o custo de confecção das
fronhas é por conta da patrocinadora). As fronhas deverão ser entregues até o dia 31 de maio de 2019.

Banners ........................................ (por banner) ............................. R$ 3.000,00
Banners (1,00 m de larg. x 1,50 de alt.) no recinto da Exposição, confeccionados e custeados pela
empresa (incluindo os porta-banners).

Folhetagem ....................................... (por folheto) ......................... R$ 3.000,00
Distribuição de folhetos, confeccionados e custeados pela empresa, incluídos nas pastas dos
congressistas.
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Montagem Básica do Stand
- Piso revestido com carpete instalado sobre o chão.
- Divisórias (2,20m alt. x 1,00m larg.), brancas, em estruturas de alumínio anodizado.
- Testeira com logotipo retroiluminado;
- Iluminação através de arandelas;
- 1 tomada 220v, para o máximo de 500 watts de potência.
- 1 mesa redonda e 2 cadeiras estofadas.
- 1 balcão de 1,00m x 0,50m
a) A não utilização desses elementos não implicará em abatimento de nenhum valor.
b) Acessórios sobre a montagem básica somente será permitida com a contratação da Montadora Oficial.
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Planta da Exposição (sujeita a alterações)
A Exposição ocorrerá no mesmo andar que o Fórum. Os estandes serão pré-reservados para os expositores em ordem
cronológica até que sejam confirmados, cancelados, ou que outro expositor se interesse pelo estande ou por um arranjo
diferente de estandes que inclua a área correspondente. A planta é preliminar e sujeita a alterações até o dia do evento.
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