X CONGRESSO DE REESTRUTURAÇÃO
E RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS
PROPOSTA DE PATROCÍNIO 2018

Classificação de Cotas de Patrocínios disponíveis
Master (Coquetel)

2

Master

3

Ouro (Lounge)

1

Master (Lunch)

2

Business Coffee

1

Cultural

1

Vip Office

1

Ouro

4

Prata

2

Specials

4

Bronze

10

Apoio

2

Patrocinadores recorrentes: terão 3% de desconto e 1 cortesia extra
Patrocinadores recorrentes que optem por quota maior: terão 5% de desconto e 2 cortesias extras

Patrocínio Master (Coquetel Night) - Cotas disponíveis: 1
Benefícios
• 12 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes
e/ou funcionários;
• Keynote Speaker;
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia digital nos intervalos;
• 1ª Associação à TMA sem custos até 3 membros.

Estrutura
• Banda Jazz;
• Coquetel Encerramento 1º dia
• Canapés até 6 itens e pacote de bebidas incluindo alcoólicas (conforme
contrato Renaissance);
• Duração total 2 horas.

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Master (Coquetel)
Vigência

R$

Cortersias Extras

Até 31/05/2018

72.500

Mais 4

de 01/06 a 31/08/2018 77.500

Mais 3

de 01/09 até o evento 81.500

-

Patrocínio Master (Coquetel Brasil) - Cotas disponíveis: 1
Benefícios
• 12 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes
e/ou funcionários;
• Keynote Speaker;
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia digital nos intervalos;

Estrutura
• Voz e Violão;
• Coquetel de Encerramento do 2º dia
• Canapés até 6 itens e pacote de Caipirinha (conforme contrato
Renaissance);
• Duração total 2 horas.

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Master (Coquetel Brasil)
Vigência

R$

Cortersias Extras

Até 31/05/2018

63.000

Mais 4

de 01/06 a 31/08/2018 68.000

Mais 3

de 01/09 até o evento

72.000

-

Patrocínio Master (Lunch) - Cotas Disponíveis: 2
Benefícios
• 10 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou funcionários;
• Keynote Speaker antes do almoço no anfiteatro;
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia Digital nos intervalos;
• Duração total 1 hora.
Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Master (Lunch)
Vigência

R$

Cortersias Extras

Até 31/05/2018

58.000

Mais 4

de 01/06 a 31/08/2018

62.000

Mais 3

de 01/09 até o evento

65.500

-

Patrocínio Master - Cotas Disponíveis: 3
Benefícios
• 08 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou funcionários;
• Patrocínio de um painel de acordo com a definição da TMA; (Speaker)
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia digital nos intervalos;
• Distribuição de material impresso da instituição patrocinadora;
• Mesa exclusiva no almoço TMA para seis pessoas.
Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Master
Vigência

R$

Cortersias Extras

Até 31/05/2018

50.500

Mais 4

de 01/06 a 31/08/2018

54.500

Mais 3

de 01/09 até o evento

58.500

-

Patrocínio Ouro (Lounge) - Cotas Disponíveis: 1
Benefícios
• 07 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou
funcionários;
• 04 credenciais para suporte do espaço, sem direito a assistir às palestras;
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia digital nos intervalos.

Estrutura
• 01 mini lounge de montagem básica, conforme critérios do Renaissance, na
área de exposições durante toda duração do evento;
• Distribuição de brinde e material institucional da Empresa.

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;

Ouro Lounge
Vigência

R$

Cortersias Extras

Até 31/05/2018

48.500

Mais 4

de 01/06 a 31/08/2018

52.500

Mais 3

de 01/09 até o evento

56.500

-

Patrocínio Business Coffee - Cotas Disponíveis: 1
Benefícios
• 07 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes
e/ou funcionários;
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia Digital nos intervalos
• Possibilidade de agendamento de reunião em áreas adequadas

Estrutura
• Bistrôs com serviço de café da manhã e barista, conforme normativa
Renaissance

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Business Coffee
Vigência

R$

Cortersias Extras

Até 31/05/2018

38.000

Mais 4

de 01/06 a 31/08/2018

40.000

Mais 3

de 01/09 até o evento

42.000

-

Patrocínio Cultural - Cotas Disponíveis: 1
Benefícios
• 06 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes
e/ou funcionários;
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia Digital nos intervalos

Estrutura
• Mini estande de exposição de livros/ produtos, conforme critérios do
Renassaince

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Cultural
Vigência

R$

Cortersias Extras

Até 31/05/2018

38.000

Mais 4

de 01/06 a 31/08/2018

40.000

Mais 3

de 01/09 até o evento

42.000

-

Patrocínio Vip Office - Cotas Disponíveis: 1
Benefícios
• 06 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes
e/ou funcionários;
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia Digital nos intervalos

Estrutura
• Mini balcão com balcão com 4 estações para notebook com tomadas e
banquetas, conforme critérios do Renassaince.

Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Vip Office
Vigência

R$

Cortersias Extras

Até 31/05/2018

36.500

Mais 4

de 01/06 a 31/08/2018

39.000

Mais 3

de 01/09 até o evento

41.500

-

Patrocínio Ouro - Cotas Disponíveis: 4
Benefícios
• 06 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou funcionários;
• Patrocínio de um dos coffee break do evento, a escolha da TMA em parceria com outro patrocinador, se necessário
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia Digital nos intervalos;
• Distribuição de material impresso da instituição patrocinadora.
Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Ouro
Vigência

R$

Cortersias Extras

Até 31/05/2018

33.000

Mais 4

de 01/06 a 31/08/2018

36.000

Mais 3

de 01/09 até o evento

39.000

-

Patrocínio Special (Wifi) - Cotas Disponíveis: 1
Benefícios
• 06 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou funcionários;
• Mídia Digital nos intervalos;
• Distribuição de cartões com a senha da internet com logo da empresa durante todo evento
Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Specials
Vigência

R$

Cortersias Extras

Até 31/05/2018

33.000

Mais 4

de 01/06 a 31/08/2018

36.000

Mais 3

de 01/09 até o evento

39.000

-

Patrocínio Special (Mobile) - Cotas Disponíveis: 1
Benefícios
• 06 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou funcionários;
• Mídia Digital nos intervalos;
• 03 máquinas adesivadas com a logo da patrocinadora para carregamento de celulares
Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Specials
Vigência

R$

Cortersias Extras

Até 31/05/2018

33.000

Mais 4

de 01/06 a 31/08/2018

36.000

Mais 3

de 01/09 até o evento

39.000

-

Patrocínio Special (InteractionAPP) - Cotas Disponíveis: 1
Benefícios
• 06 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou funcionários;
• Mídia Digital nos intervalos;
• Aplicativo TMA Brasil de interação do evento
Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Specials
Vigência

R$

Cortersias Extras

Até 31/05/2018

33.000

Mais 4

de 01/06 a 31/08/2018

36.000

Mais 3

de 01/09 até o evento

39.000

-

Patrocínio Special (Coffee) - Cotas Disponíveis: 1
Benefícios
• 06 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou funcionários;
• Mídia Digital nos intervalos;
• Pequeno stande de café com serviço nos intervalos, em ambos os dias do evento
Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Specials
Vigência

R$

Cortersias Extras

Até 31/05/2018

33.000

Mais 4

de 01/06 a 31/08/2018

36.000

Mais 3

de 01/09 até o evento

39.000

-

Patrocínio Prata - Cotas Disponíveis: 2
Benefícios
• 05 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou funcionários;
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia Digital nos intervalos;
Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;
• Programa do evento.

Prata
Vigência

R$

Cortersias Extras

Até 31/05/2018

26.500

Mais 4

de 01/06 a 31/08/2018

29.000

Mais 3

de 01/09 até o evento

31.500

-

Patrocínio Bronze - Cotas Disponíveis: 10
Benefícios
• 03 convites de cortesia para serem oferecidos a seus clientes e/ou funcionários;
• Relação de participantes que autorizarem a divulgação de seus contatos;
• Mídia Digital nos intervalos.
Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing;
• Fundo de palco, na sala da conferência;
• 6 banners sinalizadores medindo 0,90m x 1,5m que serão distribuídos no foyer, salas de almoço e outros locais de passagem de pessoas no evento;

Bronze
Vigência

R$

Cortersias Extras

Até 31/05/2018

23.000

Mais 4

de 01/06 a 31/08/2018

25.500

Mais 3

de 01/09 até o evento

27.000

-

Patrocínio Apoio - Cotas Disponíveis: 2
Patrocínio direcionado aos associados que nunca patrocinaram este evento e pretendem participar pela primeira vez deste importante Congresso
Benefícios
• 01 convite de cortesia para ser oferecido a seus clientes e/ou funcionários;
• Mídia Digital nos intervalos.
Aplicação da Logomarca
• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao evento), com link para a home Page;
• E-mail marketing.

Apoio
Vigência

R$

Cortersias Extras

Até 31/05/2018

12.500

Mais 4

de 01/06 a 31/08/2018

14.000

Mais 3

de 01/09 até o evento

15.500

-

Quadro dos benefícios por tipo de cota
COQUETEL

LUNCH

MASTER

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Quantidade de cotas

2

2

3

1

1

Convites de cortesia

12

10

8

7

Keynote Speaker

√

√

Patrocínio de um painel (Speaker

--

--

Patrocínio de um coffee break²

--

Relação de participantes³
Mídia digital

Valor da cota

Distribuição de material impresso

OURO

SPECIALS

PRATA

BRONZE

APOIO

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

Tabela

1

1

4

2

10

4

3

7

7

6

6

6

5

3

1

--

--

--

--

--

--

--

--

√

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

√

--

√

--

--

--

--

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

--

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
Mesa no
almoço

--

--

√

√

--

--

--

--

--

Bistrô de Apoio

-Balcão de
Apoio

Estande

--

--

--

--

--

-Associação até 3
Outros benefícios
membros
Observação¹: a ser definido pela TMA

--

LOUNGE BUSINESS COFFEE VIP OFFICE CULTURAL

Observação²: a escolha da TMA em parceria com outro patrocinador OURO
Observação³: desde que autorizem a divulgação de seus contatos

