O Congresso Brasileiro de Tecnologia da Borracha, principal evento do setor no país, é realizado e
promovido pela ABTB há 18 edições e sua 19º promete moldar o amanhã, propondo avanços para o setor,
reunindo palestrantes nacionais e internacionais, feira, networking e o que de melhor se produz de trabalhos
técnicos na área.
Na úl ma edição, realizada em 2021, o congresso contou com par cipantes de 8 estados do Brasil, congressistas internacionais de 6 países, mais de 128 empresas, 7 universidades, em um total de 42 palestras (ou apresentações orais). Es veram presentes fornecedores de matérias-primas, compostos, equipamentos para processamento da borracha, equipamentos de ensaios e inves gação, indústrias de transformação, indústrias de
pneus e reforma de pneus, fabricantes de artefatos de borracha, universidades, ins tutos de pesquisa e convidados especiais.

DIFERENCIAIS
Principal evento do setor no país;
Experiência de 18 edições realizadas com sucesso;
Convidados nacionais e internacionais de elevado renome;
Realização junto com uma das maiores feiras do segmento no mundo (Expobor);

CONGRESSO 2020 EM NÚMEROS
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EXPOSIÇÃO NA EDIÇÃO 2020
O Congresso expôs as marcas de seus patrocinadores para centenas de milhares de pessoas, tanto diretamente
no evento 100% virtual, como nos canais de comunicação, tais quais:
Malas-diretas Virtuais (E-mail Marke ng)
Redes Sociais
Assessoria de Imprensa
Site do Congresso
Manual do Congressista
Site da ABTB
Manual do Palestrante

ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES NA MÉDIA DAS MAIS RECENTES EDIÇÕES
- 20 malas-diretas disparadas, com média de 5 malas-diretas por mês, totalizando 47 mil e-mails
enviados
- Média de leitura de 52% sobre o total de e-mails entregues
- 44 mil pessoas a ngidas pelas ações em Redes Sociais
- 23 citações em 19 diferentes canais, incluindo portais entre os de maior audiência no país, como
o Terra (mais de 40 milhões de acessos por mês), Exame (mais de 18 milhões de acessos por mês)
e Estadão (mais de 10 milhões de acessos por mês), somando-se ao maior portal de eventos do
Brasil (Sympla – com 220 mil eventos já publicados) e às principais publicações técnicas do setor
da Borracha, como a revista Borracha Atual, e en dades parceiras.

Cotas de Patrocínio
Coloque em Evidência sua Empresa, par cipando do
19º Congresso de Tecnologia da Borracha da ABTB/2022

Informações Gerais
Cada modalidade de patrocínio tem um número limitado de empresas par cipantes;
Conﬁrmando a par cipação com uma cota de patrocínio em 2021 tem a possibilidade do pagamento em 2022.;
O pagamento pode ser parcelado ou único considerando o total até 31/05/2022

Modalidades de Patrocínio
MODALIDADE MAKADU
Inves mento:
R$5.000,00

Cotas disponíveis:

Logo po aplicado no
programa oﬁcial digital Aplica vo Makadu.

Somente 1 empresa na
modalidade Makadu

MODALIDADE COFFEE BREAK
Inves mento:
R$10.000,00

Cotas disponíveis:

Banner do evento com o
logo po da empresa no
local da realização do
coﬀee break.
.

Direito a aquisição de até
02 convites para assis r
à toda programação do
evento, para distribuição
aos seus clientes.

Até 5 convites excedentes: desconto de 50% na
inscrição do congressista.

Somente 2 empresas na
modalidade Coﬀee
Break
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MODALIDADE PRATA

Distribuição de material
promocional da empresa
durante palestra.

Logo po aplicado no
programa oﬁcial digital Aplica vo Makadu.

Logo aplicado em malasdiretas virtuais e site do
evento nos meses que o
antecedem

Inves mento:
R$15.000,00

Cotas disponíveis:

Até 05 convites excedentes: desconto de 50% na
inscrição do congressista.

Logo po aplicado na
nuvem para acesso via
QR Code aos materiais do
evento

Somente 3 empresas
na modalidade Prata

Direito a aquisição de até
05 convites para assis r
à toda programação do
evento, para distribuição
aos seus clientes.
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MODALIDADE OURO

Distribuição de material
promocional da empresa
durante sua palestra.

Logo po aplicado no
programa oﬁcial digital Aplica vo Makadu.

Logo aplicado em malasdiretas virtuais e site do
evento nos meses que o
antecedem

Direito a aquisição de até
10 convites para assis r
à toda programação do
evento, para distribuição
aos seus clientes.

Até 10 convites excedentes: desconto de 50% na
inscrição do congressista.

Logo po aplicado nos
banners localizados
dentro dos auditórios
onde ocorrerão as
palestras.

Direito à apresentação
de uma palestra, de
cunho técnico no
Congresso.

Logo po aplicado na
nuvem para acesso via
QR Code aos materiais do
evento

Inves mento:
R$30.000,00

Cotas disponíveis:

Logo po aplicado na
nuvem pós-evento, para
liberação das palestras

Somente 2 empresas
na categoria Gold
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MODALIDADE PLATINUM

Distribuição de material
promocional da empresa
durante sua palestra.

Logo po aplicado em
destaque no programa
oﬁcial digital Aplica vo Makadu.

Logo aplicado destacado
nas malas-diretas virtuais
e site do evento nos meses que o antecedem

Direito a aquisição de até
20 convites para assis r
à toda programação do
evento, para distribuição
aos seus clientes.

Até 20 convites excedentes: desconto de 50% na
inscrição do congressista.

Logo po aplicado nos
banners localizados
dentro dos auditórios
onde ocorrerão as
palestras.

Direito à apresentação
de duas palestras, de
cunho técnico no
Congresso.

Logo po aplicado na
nuvem para acesso via
QR Code aos materiais do
evento

Logo po aplicado na
nuvem pós-evento, para
liberação das palestras

Logo po aplicado, em
destaque, no banner
oﬁcial do evento, nas
portas externas dos
auditórios, onde ocorrerão as palestras.

Direito a permanecer com
logo e link no banner
móvel em destaque na
página principal do
website da ABTB
até 31/12/2022.

2 News com divulgação
ins tucional da empresa ou
seus serviços e produtos
nos meses que antecedem
o evento - enviadas para o
mailing da ABTB.
*Não pode estar associada
às suas representadas.
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Inves mento:
R$40.000,00

Cotas disponíveis:
Somente 1 empresa
na categoria Pla num

Condições Gerais
Obs: As imagens de todas as aplicações em todas as modalidades são meramente ilustra vas.

Logomarca do Patrocinador:
Não pode estar associada às suas representadas – inserção somente de uma logo, por empresa/patrocínio.
Respeitar rigorosamente as datas pré-estabelecidas pela ABTB, para a entrega de informações necessárias para
inserção nos materiais de divulgação via eletrônica.
Obs.: O não respeito as datas pode excluir o seu material/logomarca de alguma divulgação ou entrega do material
promocional da empresa.
Os materiais devem ser entregues em alta deﬁnição no formato CDR (CorelDraw) e JPG.
A ABTB tem o prazo de no máximo cinco dias úteis, após a adesão, para inserir a logo do patrocinador, nos devidos
materiais de divulgação eletrônica.
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Forma de pagamento:
Boleto bancário ou depósito em conta corrente da ABTB.

Convites cortesia:
Os convites fornecidos conforme a modalidade de patrocínio adquirida, serão rigorosamente distribuídos de acordo
com a quan dade es pulada.
Nomes dos convidados deverão ser enviados para a ABTB com até 30 dias de antecedência a realização do evento
para reserva dos mesmos.
Convites excedentes: desconto de 50% no valor da inscrição para congressista e deverão ser solicitados com 30 dias
de antecedência a realização do evento para efeito de pagamento e reserva dos mesmos.

DESEJA PATROCINAR?

Para mais informações, contate Núbia Leonardo
Email: nubia@abtb.com.br | Telefone: (51) 9 9724-5866

www.abtb.com.br

