Proposta de Parceria ABRAVAS
Entidade com destaque nacional e internacional, voltada para a conservação de
fauna, bem-estar animal e preservação ambiental, a Associação Brasileira de Veterinários de
Animais Selvagens – ABRAVAS é uma associação civil de âmbito nacional, sem fins lucrativos
e de caráter científico e cultural. Sua missão é congregar médicos veterinários e estudantes de
Medicina Veterinária interessados na clínica, manejo e conservação de animais selvagens,
promovendo, desta forma, o conhecimento e a integração dos associados.
No XX Congresso e XXVI Encontro da Associação Brasileira de Veterinários de
Animais Selvagens, que será realizado entre os dias 3 a 6 de outubro de 2017, no Tulip Inn
Santa Felicidade, Curitiba – PR, com previsão de 300 participantes, abordaremos tópicos
variados a respeito da Medicina Veterinária de Animais Selvagens, com ênfase à Clínica,
Ortopedia, Medicina e Conservação de Animais Marinhos, Avanços da Medicina em Zoológicos,
Conservação in situ além de apresentação de trabalhos científicos e casos clínicos.
A ABRAVAS propõe a vossa senhoria participar conosco na realização do evento,
optando dentre as diversas opções de patrocínio, que se encontram abaixo.
Apoiar a ABRAVAS é uma ação que promove a conservação da fauna e do meio
ambiente. Tenha o nome de sua empresa associado a bons parceiros e projete uma imagem
positiva de uma empresa com compromisso socioambiental.

Ficaremos honrados com sua parceria.
Estamos à disposição para esclarecimento e propostas.
Cordialmente,
Diretoria ABRAVAS – Gestão 2015-2017
Presidente: Bruno Petri

OPÇÕES DE PATROCÍNIO
FORMAS DE PARTICIPAÇÃO
Para facilitar e aperfeiçoar sua participação no XX CONGRESSO E XXVI ENCONTRO DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE VETERINÁRIOS DE ANIMAIS SELVAGENS, classificamos a
proposta em três formas distintas, com visibilidade e contrapartida específicas, distribuídas em
Expositor, Patrocinador e Colaborador.
Expositor
A exposição é composta por módulos de estandes com 4,5m² e múltiplos. A empresa expositora
terá oportunidade de marketing direto com formadores de opinião da área, permitindo grande
visibilidade a todos os congressistas. Sua logomarca figurará no site do evento
(www.congressoabravas.com.br) e no álbum do evento presente na página da ABRAVAS no
Facebook (www.facebook.com/Abravas) na categoria de Expositor.
O crachá de expositor não dará acesso às salas de trabalhos do congresso.
Estandes básicos* de 9m2
Valor*: R$ 1.300,00 (Hum mil e trezentos reais)
* com carpete sobre o piso aplicado com fita crepe 3M e dupla face, paredes com estruturas de alumínio e painéis
TS branco; iluminação com dois spots e uma tomada; testeira com identificação do expositor em recorte eletrônico com
letras pretas; balcão.

Estruturas adicionais (como mesa e cadeiras) podem ser inseridas no stand, com valor a
combinar posteriormente, de acordo com orçamento da empresa fornecedora do material.

Forma de Pagamento: Á vista ou parcelado sendo 20% (vinte por cento) até 10 dias da
assinatura do contrato. O restante a combinar sendo que a última parcela não ultrapasse 3 de
setembro de 2017.

Colaborador
A empresa que escolher um ou mais itens do cardápio de patrocínios terá sua logomarca
presente no site do evento (www.congressoabravas.com.br) e no álbum do evento presente na
página da ABRAVAS no Facebook (www.facebook.com/Abravas) na categoria de Colaborador e
terá a visibilidade e a contrapartida especificadas abaixo, em cada item escolhido.
OPÇÕES DE PATROCÍNIO
OPÇÃO 1 – Divulgação
a)
Crachá: R$ 1.200,00
Será confeccionado um crachá de identificação do participante com a especificação de
categoria. O patrocinador terá sua marca na parte frontal do crachá.
b)

Canecas: R$ 1.600,00
Serão confeccionadas canecas em acrílico e entregues a cada participante em sua
chegada. O patrocinador terá sua marca na parte frontal da caneca, juntamente com a
logomarca do evento.

c)

Filipetas no material do congressista: R$ 1.000,00
Todos os congressistas receberão sacolas ecobag, dentro da qual será colocado o
material de divulgação/textos/filipetas do patrocinador.

d)

Anais: R$ 2.100
Serão disponibilizados online em formato PDF, com todos os trabalhos científicos
aprovados e apresentados no Congresso. Somente um patrocinador assinará os anais
com logo na frente, logomarca ou anúncio na página final em até 4 cores, com
possibilidade de acesso ao seu site ao ser clicado.

OPÇÃO 2 – Material do Congressista: R$ 3.000,00
Uma sacola ecobag será distribuída a todos os participantes do evento, no momento de seu
credenciamento, a qual conterá bloco de anotações, caneta e materiais impressos. Utilizadas
durante o Congresso, as peças terão a marca e/ou logotipo do colaborador (consultar limite
de cores para impressão). Além disso, por ser uma sacola prática e de possível uso contínuo,
promovem a marca do colaborador permanentemente.
OPÇÃO 3 – Coquetel de Abertura:
a) Exclusividade R$ 15.000,00
Coquetel a todos os congressistas, autoridades locais, convidados e expositores, que sucede
a Sessão Solene de Abertura Oficial do Congresso. A área de recepção poderá ser decorada
com banners da empresa e ter a distribuição de brindes e/ou literatura da empresa, além de
inserção do logo da empresa nas citações sobre o coquetel no programa geral e programação
social do evento, inclusas no site www.congressoabravas.com.br.
b) Cotas de R$ 5.000,00 (4 cotas)
Coquetel a todos os congressistas, autoridades locais, convidados e expositores, que sucede
a Sessão Solene de Abertura Oficial do Congresso. A área de recepção poderá ser decorada
com até 2 (dois) banners da empresa.
OPÇÃO 4 – Equipe de Apoio
a)
Secretaria Executiva: R$ 2.500,00
Esta equipe fará o atendimento, credenciamento e recepção a todos os congressistas e
expositores no ato de sua chegada. O colaborador poderá figurar com sua logomarca
nos balcões da secretaria, colocando displays e/ou banners além da logomarca da
empresa na camiseta que identifica os membros da equipe, que já contém a logomarca
do evento.
b)

Atendimento de Salas: R$ 2.500,00
Esta equipe fará o atendimento e assistência às atividades científicas atendendo à mesa
e também à plateia, funcionando como “outdoor ambulante”. O colaborador poderá
inserir sua logomarca na camiseta que identifica os membros desta equipe, que já
contém a logomarca do evento.

OPÇÃO 5 – Professores Convidados
Serão convidados especialistas de diversos Estados e dois convidados internacionais. O
Colaborador será citado no Programa Oficial no site www.congressoabravas.com.br, assinará
o convite junto à Comissão Científica e, caso seja de seu interesse, recepcionará o convidado
em sua chegada e estadia.
Por convidado nacional: R$ 1.600,00
Por convidado internacional: R$ 3.000,00

OPÇÃO 6 – Jantar de Encerramento: R$ 10.000,00
Na noite do dia 4 de outubro, será oferecido a todos os congressistas, expositores e
convidados da programação um jantar com atividade social. O colaborador será citado no
Programa Oficial no site www.congressoabravas.com.br e, caso seja do seu interesse, poderá
decorar a área deste evento social com banners e distribuir brindes e literatura de sua
empresa, além de inserção do logo da empresa nas citações sobre o coquetel no programa
geral e programação social do evento, inclusas no site www.congressoabravas.com.br.
OPÇÃO 7 – Simpósio Satélite: R$ 1.000,00
Serão realizados Simpósios Satélites diariamente, no intervalo do almoço, com duração de
até 50 minutos. O colaborador poderá oferecer lanche aos participantes antes ou depois do
Simpósio, poderá decorar a sala com banners e distribuir folhetos. As despesas decorrentes
com convidados integrantes do próprio Simpósio correrão por conta do colaborador. O
programa será montado pelo colaborador e deverá ser enviado até 3 de setembro de 2017 e
aprovado pela Comissão Científica para inserção no Programa Oficial do evento. O custo de
alimentação não está incluso, sendo de responsabilidade do Colaborador.
CONTATO PARA DÚVIDAS E CONCLUSÃO DE NEGOCIAÇÕES:
secretaria@abravas.org.br, aos cuidados do Presidente Bruno Petri.

PEDIDO DE LOCAÇÃO DE ÁREA
O presente Pedido de Locação de área considera a nossa empresa como expositora do XX
Congresso e XXVI Encontro da Associação Brasileira de Veterinários de Animais
Selvagens, a ser realizado de 3 a 6 de outubro de 2017, na cidade de Curitiba – PR.
Empresa:..........................................................................................................................
Endereço:.........................................................................................................................
CEP:.................................................Cidade:........................................UF:......................
CNPJ:........................................................... Inscrição Estadual:......................................
Responsável pela Empresa:..............................................................................................
CPF:..................................................................................................................................
Telefone.............................T. Celular:..................................E-mail...................................
Stand (s) de 9 m2 no.....................

Valor: R$..........................................

Forma de Pagamento:
( ) à vista ( ) Parcelado – Número de parcelas:..........
Obs.: No caso de pagamento parcelado, a data da última parcela não poderá ultrapassar 3 de
setembro de 2017.
Necessitará de Montagem Básica: ( ) Sim

( ) Não

Observações:..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
................................................................................................

______________________
Locatário
Nome:

__________________________
ABRAVAS

CONFIRMAÇÃO DE ITENS DE PATROCÍNIO
Empresa:...........................................................................................................................
Endereço:..........................................................................................................................
CEP:.............................Cidade:..............................................................UF:.....................
Telefone:............................T. Celular:...........................E-mail:.........................................
CNPJ:..........................................................Inscrição Estadual:........................................
Responsável pela Empresa:..............................................................................................
CPF:..................................................................................................................................

ITENS PATROCINADOS:
1........................................................................................................................................
2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
4........................................................................................................................................
5........................................................................................................................................
VALOR TOTAL DO PATROCÍNIO: R$.............................................
Forma de Pagamento:
( ) à vista ( ) Parcelado – Número de parcelas:........................
Obs.: No caso de pagamento parcelado, a data da última parcela não poderá ultrapassar 3 de
setembro de 2017.
Observações:

Confirmamos os itens patrocinados acima e autorizamos a emissão do Termo de
Patrocínio.
São Paulo,.......de...................................de 2017.

.......................................................................................................................................................
Nome Legível:
Assinatura

