
 

A ABO-RJ entende que o sucesso de um evento para as empresas expositoras depende de muitos fatores que não somente a 

compra de seu estande. Por este motivo, disponibilizamos diversas formas de exposição de sua marca para os participantes de 

nosso congresso. São ações que permeiam patrocínios das mais diversas formas, bem como ações publicitárias e de 

merchandising. Tudo pensando em levar sua marca para mais perto de seu público alvo. 

 

Seja visto por mais de 40.000 participantes. Destaque-se! 

 
Publicidade 
 

Veiculação de vídeo institucional ou comercial nos intervalos das aulas 

 

A empresa que desejar ter um vídeo de 2 minutos veiculado nos intervalos de todos os módulos do evento poderá fazê-lo. Este 

modelo de publicidade tem se mostrado eficaz, por permitir uma comunicação direta com os participantes. São mais de 50 

inserções durante os 4 dias de evento. Um sucesso absoluto no 23º CIORJ em 2017. 

 

Valor: R$ 6.500,00 (cada cota) – 3 cotas disponíveis  

 

 

 

Inserção de anúncio publicitário no programa oficial 

 

A empresa que desejar inserir um anúncio no programa oficial do evento deverá escolher uma ou mais das opções abaixo. 

 

Anúncio Valor 

Capa 4  R$ 4.000,00 

Capa 2 ou 3 R$ 2.500,00  

Página livre R$ 1.500,00  

½ página livre R$ 1.000,00 

 

 

 

Inserção de material promocional na pasta do congressista 

 

A empresa que desejar inserir um material promocional na pasta do congressista poderá fazê-lo segundo a tabela abaixo. É 

necessária aprovação prévia do material a ser inserido pela comissão organizadora do 23º CIORJ. Os valores abaixo se 

referem à inserção por tipo de encarte. Empresas que desejarem colocar mais materiais terão um desconto no valor total. 

 

Empresa Valor 

Expositor R$ 2.500,00 

Não expositor R$ 4.000,00 

 

 

 

Inserção de banner com link na Homepage do site oficial do evento 

 

Sua empresa poderá ter um banner na homepage do site do evento. Este site é o canal de comunicação com o congressista 

durante os seis meses que antecedem o evento. Todas as adesões e inscrições no evento passam por este site. Divulgue sua 

empresa ou produto por muito mais tempo! 

 

Valor: R$ 2.500,00 (cada cota) por todo período em que o site estiver no ar. 3 cotas disponíveis 

 



 

Planta da exposição comercial 

 

Serão produzidas 20.000 plantas da exposição comercial em formato A3 a serem entregues a todos os participantes ao 

retirarem seu crachá. A empresa poderá veicular seu anúncio em uma das faces da lâmina. Sua mensagem estará nas mãos 

de todos os participantes do evento e você não precisa se preocupar com os custos de produção do material. 

 

Valor: 1 cota de R$ 20.000,00 

 

 

Banner aéreo 

 

Colocação de banner aéreo fixado na estrutura do teto do centro de convenções em ponto acima do estande do expositor.  

Uma forma especial de destacar a posição de seu estande.  

A confecção do banner será responsabilidade da empresa e deverá seguir os padrões definidos pela ABO-RJ (Altura = 4,00m 

X Largura = 2,50m) 

 

Valor: R$ 4.500,00 por banner. 

 

 

 

Patrocínios 
 

Sinalização Geral do Evento 

 

O patrocinador da sinalização geral do evento terá sua logomarca inserida nos diversos componentes que são produzidos com 

este fim (banners, totens de salas, placas indicativas, sinalização de chão, etc.) e que estejam dispostos nas áreas internas de 

nosso congresso e feira comercial. Mais de 200 peças serão produzidas e isso torna esse veículo o mais importante canal de 

comunicação com o público presente. 

 

Importante: Qualquer exposição de marca comercial nas áreas externas do centro de convenções, fica sujeita ao pagamento 

de taxa de publicidade e será objeto de negociação especial entre o patrocinador, a ABO-RJ e a administração do 

Riocentro. 

  

Valor do patrocínio: R$ 25.000,00 - 3 cotas disponíveis  
 

Observações: 

 Caso um único patrocinador tenha interesse em adquirir todas as cotas, será concedido um desconto de 25% sobre o valor 
total do patrocínio, dando a este patrocinador a exclusividade nesta modalidade de patrocínio. 

 

 

Sinalização de Chão – Feira comercial 

 

O patrocinador da sinalização de chão evento terá sua logomarca inserida em 40 peças produzidas com este fim e que são 

dispostos no pavilhão da feira comercial.  

 

Valor do patrocínio: 1 cota de R$ 15.000,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sacola do congressista  

 

Serão produzidas 15.000 sacolas a serem distribuídas para os congressistas.  

O grande valor deste produto é sua permanência como veículo de comunicação mesmo após o evento. 

 

Valor do patrocínio: Duas cotas de R$ 30.000,00 - INDISPONÍVEL 

Observações: 

 Caso um único patrocinador tenha interesse em adquirir as duas cotas, será concedido um desconto de 20% sobre o valor 
total do patrocínio. 

 O patrocinador poderá optar por produzir diretamente as sacolas. Neste caso, deverá submeter a ABO-RJ o modelo a ser 
utilizado para aprovação. 

 

 

Crachá 

 

Serão produzidos 55.000 crachás, divididos em 9 categorias. 

 

A logomarca do patrocinador será exposta na frente do crachá de forma capaz de gerar uma efetiva comunicação com o 

público circulante. 

 

Valor do patrocínio: R$ 35.000,00 - INDISPONÍVEL 

 

 

Canetas para sacola do congressista 

 

Serão produzidas 15.000 canetas a serem entregues dentro das sacolas dos congressistas. 

 

Valor do patrocínio: R$ 15.000,00 - INDISPONÍVEL 

 

Observação: 

 O patrocinador poderá optar por produzir diretamente as canetas.  
 

 

Bloco para sacola do congressista 

 

Serão produzidos 15.000 blocos a serem entregues dentro das sacolas dos congressistas. 

 

Valor do patrocínio: R$ 15.000,00  

 

Observação: 

 O patrocinador poderá optar por produzir diretamente os blocos. Neste caso, deverá submeter a ABO-RJ o modelo a ser 
utilizado para aprovação. 

 

 

Uniforme da comissão organizadora 

 

O patrocinador terá sua logomarca veiculada no uniforme da equipe que trabalhará no evento. São mais de 500 pessoas 

circulando com este uniforme. Sua marca será visualizada em todos os setores do congresso e da feira comercial. 

 

Valor do patrocínio: R$ 10.000,00  



 

Benefícios adicionais 

 

Patrocinadores em mais de R$ 35.000,00 terão os seguintes benefícios adicionais: 

 

- Mailing de todos os participantes do evento  

- Escolha preferencial de espaço no próximo evento da ABO-RJ 

 

 

Patrocínio de professores 

 

As empresas expositoras poderão sugerir nomes de professores para a grade científica. Neste caso, é responsabilidade da 

empresa toda despesa inerente à vinda deste professor, tais como: passagem, hospedagem, alimentação e honorários. 

 

Os nomes sugeridos serão avaliados pela comissão científica. Para tanto é necessário que, para cada ministrador sugerido, 

sejam enviados os seguintes dados: 

 

Nome do ministrador 

Currículo resumido 

Tema da atividade 

Programa da atividade 

 

 

Para maiores informações, fale com a gente! 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CONGRESSOS - ABO-RJ 

Tel./fax: (21) 2502-6237 

E-mail: departamentocongresso@aborj.org.br 
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