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CONFERÊNCIA, EXPOSIÇÃO, INTEGRAÇÃO,
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO E ENTRETENIMENTO

11 e 12 de Fevereiro de 2019
HOTEL TERRAS ALTAS – ITAPECERICA DA SERRA, SÃO PAULO / BRASIL

OPORTUNIDADES DE PATROCÍNIO - RESERVE AGORA!!!

O que é o “IPAF ElevAÇÃO”?

Quem Pode Atender e por quê?

O IPAF ElevAÇÃO é o mais
importante evento do segmento
de plataformas de acesso aéreo
no Brasil e na América Latina, e já
está em sua 6a. Edição, sempre com
grande sucesso. O evento, único
em seu gênero, segue os padrões
de outras conferências que a IPAF
organiza na Europa e América do
Norte, como Europlatform e IPAF US
Convention.

O evento é destinado a todos os
profissionais que estejam inseridos no
segmento de plataformas de acesso
em altura. Todas as empresas do
segmento, membros ou não membros
IPAF, serão bem vindas ao evento.

As locadoras e distribuidoras de
plataformas de acesso aéreo do
Brasil, além dos fabricantes mais
importantes em nível internacional
estarão presentes no evento. É uma
oportunidade única para apresentar
seus produtos e equipamentos, num
evento que é uma referência no
nosso setor.

Quem pode patrocinar e por quê?
O evento já se tornou uma referência
no mercado de plataformas de
acesso em altura e é, portanto, uma
excelente oportunidade para mostrar
seus produtos, sua marca e seus
serviços a este público. Ao decidir
por uma das cotas de patrocínio do
evento, sua marca (logo) já estará
automaticamente inserido em toda a
publicidade do evento, além de outras
formas de maximizar a exposição
durante o evento.

ANTES DO EVENTO
>>
>>

O logo de sua empresa será inserido em toda a publicidade do evento
Logo inserido na página web da IPAF, na divulgação prévia do evento

DURANTE O EVENTO
>>
>>
>>
>>
>>

Logo da empresa em todas as apresentaçãos
Exposição de material promocional (banners)
Exposição de equipamentos e/ou produtos, a depender da cota do patrocínio
Gratuidade para participantes da empresa, de acordo com a cota escolhida
Distribuição de material promocional e brindes, na area de exposição do
evento

PATROCÍNIO PLATINUM
(COTA ÚNICA) = VALOR DE CONTRIBUIÇÃO: R$ 18.000,00
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Patrocínio Exclusivo do Jantar de Confraternização
Mesa de Exposição durante os dois dias do evento
Logotipo e link do site na página do evento no site da IPAF
Logotipo em todo o material promocional durante o evento
2 Banners (Na sala de conferência e na Área de Exposição)
Exposição de até 4 máquinas (pequenas ou médias - elétricas)
Participação gratuita de 4 pessoas em todo o evento (sem hospedagem)
Divulgação de Vídeo lnstitucional no intervalo das palestras do evento (de
até 5 minutos)

PATROCÍNIO GOLD
(MAXIMO 5 COTAS) = VALOR DE CONTRIBUIÇÃO: R$ 12.500,00
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Mesa de Exposição durante os dois dias do evento
Logotipo e link do site da empresa na pagína do evento no site da IPAF
Logotipo em toda a sinalização do Evento, inclusive nas apresentações do
evento
2 Banners (Na sala de conferencia e na Area de Exposição)
Exposição de 2 maquinas (pequenas ou medias - eletrica) ou Produtos ao
lado da Mesa de exposição
Participação gratuita de 2 pessoas em todo o evento (sem hospedagem)
Divulgação de Vídeo lnstitucional no intervalo das palestras do evento (de
até 5 minutos)
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PATROCÍNIO SILVER
(MAXIMO 5 COTAS) = VALOR DE CONTRIBUIÇÃO: R$ 7.000,00
>>
>>
>>
>>

Mesa de Exposição durante os dois dias do evento
Logotipo e link do site da empresa na pagina do evento no site da IPAF
Banner na Área de Exposição
Participação gratuita de 1 pessoa em todo o evento (sem hospedagem)

PATROCÍNIO ENTRETENIMIENTO
(COTA ÚNICA) = VALOR DE CONTRIBUIÇÃO: R$ 10.000,00
Esta cota de patrocínio está sendo idealizada pela primeira vez no evento desta
edição (ElevAÇÃO 2019) e com o objetivo de promover ainda mais a integração e
o entretenimento dos participantes.
Vamos organizar um torneio de futebol, com 4 equipes. Os times usarão um
jaleco/colete com o logo do patrocinador e da IPAF, e ao final os times serão
premiados com troféus e medalhas. Tudo num ambiente de grande alegria e
descontração, além obviamente de uma disputa saudável.
>>
>>
>>
>>
>>

Logo inserido em todo o material do evento
Mesa para exposição na área de eventos
2 gratuidades para os 2 dias do evento (sem hospedagem)
Logo inserido nos jalecos distribuídos aos atletas (total de 80)
Divulgação de vídeo institucional no intervalo das palestras (Max 5 min)

PATROCÍNIO DA FITA DO CRACHÁ
(COTA ÚNICA) = VALOR DE CONTRIBUIÇÃO: R$ 8.000,00
(Valor dos materiais já incluso nas cotas de contribuição)
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Logo na Fita do Crachá
Mesa de Exposição durante os dois dias do evento
Logotipo e link do site na página do evento no site da IPAF
Logotipo em todo o material promocional durante o evento.
1 Banner na Sala de Conferência ou na Área de Exposição
Participação gratuita de 1 pessoa em todo o evento (sem hospedagem)
Divulgação de Vídeo Institucional no intervalo das palestras do evento (de
até 5 minutos)

www.ipaf.org/elevacao

VE
R
E
RES RA!!!
AGO

Para outras informações e detalhes, contate
Antonio Barbosa (antonio.barbosa@ipaf.org)
Patrocínios estrangeiros, Romina Vanzi (romina.vanzi@ipaf.org)
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