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Contrapartidas:
Os logos dos patrocinadores desta ação serão exibidos em:
• Sinalização visual na área desta recepção;
• Slide específico na sala plenária da Welcome Lecture;
• Pop-up com convite ao coquetel na homepage do site do Congresso;
• Dois disparos online de convite ao coquetel, para os inscritos no Congresso;
• Página de programação no site do Congresso;
• Duas notificações push no aplicativo do Congresso;
• Painel de fotos durante o coquetel.

• USD 3.000 - Exclusivo para Expositores e Patrocinadores do GeoAmericas 2020
• Oportunidade de oferecer uma Palestra Técnica nos horários de maior destaque da 
programação do Congresso
• 4 Cotas

Contrapartidas: 
• 25 minutos em sala para plenária após uma KEYNOTE LECTURE;
• Anúncio específico no programa final impresso;
• Chamada específica no site do Congresso;
• Divulgação da palestra e do logo na programação no site do Congresso.

• USD 500 para expositores e USD 1.000 para demais empresas
• Sem limite de cotas

O material a ser inserido em todas as pastas dos participantes deverá ser produzido pelo 
patrocinador, com as seguintes definições: máximo de 4 páginas (2 folhas) em tamanho A4 
(21x29,7cm). Será de responsabilidade do Patrocinador a criação, produção e entrega do 
material a ser inserido nas pastas.

Exclusivo para Expositores e Patrocinadores do GeoAmericas 2020
Ação de encantamento com divulgação da marca. O material será fornecido pelo Congresso.

Totem de carregador de celular
• USD 2.000;
• 4 Cotas, cada uma composta por 2 totens exclusivos.

Totem de foto
• USD 2.000,00;
• 2 Cotas, cada uma composta por 1 totem exclusivo.

• USD 540,00
• sem limite de cotas

Nesta ação o patrocinador adotará dois estudantes com a cobertura do custo da inscrição 
para o Congresso. Os estudantes serão selecionados por meio de sorteio, conforme 
regulamento (disponível no site do Congresso)

Contrapartidas:
• Exibição do logo em slide específico exibido nas salas do Congresso durante os intervalos 
entre as palestras e sessões;
• Exibição do logo em camiseta do programa ‘ADOTE UM ESTUDANTE’ que será usada pelos 
estudantes em dois dias pré-determinados;
• 15 minutos exclusivos em uma sala do Congresso para uma sessão de encontro com 
jovens. estudantes;
• Exibição do logo nas duas sessões dedicadas a jovens e estudantes (IGS Awards e Young 
Members Sessions), por meio de slide específico na abertura das sessões e banners laterais; 
• Exibição de logo em um convite digital para as sessões Jovens enviado aos estudantes 
participantes do Congresso; 
• Exibição de logo na programação do site junto às sessões Jovens;
• Exibição dos logos na página específica desta ação no site do Congresso.

• USD 2.000 para expositores do GeoAmericas 2020
• USD 3.000 para demais empresas
• Coquetel de 60 minutos realizado na noite de abertura do Congresso, logo após a 
Welcome Lecture
• 5 Cotas

COQUETEL DE ABERTURA

PALESTRA PATROCINADA 

CAPA DE CADEIRA

ENCARTE DE MATERIAL NAS PASTAS 

Exclusivo para Expositores e Patrocinadores do GeoAmericas 2020
• 1 cota de USD 4.000 para sala de plenárias (600 participantes) 
• 4 cotas de USD 2.000 para demais salas (200 participantes)

As capas de cadeira serão produzidas pela organização na cor branca com a logo do 
patrocinador. Cada sala terá apenas um patrocinador para esta ação, durante todo o período do 
Congresso. O patrocinador poderá escolher uma sala para a divulgação da capa.

AÇÃO DE ENCANTAMENTO

ADOTE UM ESTUDANTE

Contato:
+55 21 3326 3320

GeoAmericas2020@interevent.com.br
www.GeoAmericas2020.com.br

EVENTO ESPORTIVO
• USD 2.000 para Expositores do GeoAmericas 2020
• USD 3.000 para demais empresas
• Evento esportivo na praia exclusivo para participantes do GeoAmericas 2020. 
• 3 Cotas

Contrapartidas: 
Os logos dos patrocinadores desta ação serão exibidos em:

• Camisetas dos participantes do evento esportivo;
• Um disparo online do convite, para os participantes do GeoAmericas 2020;
• Inserção de logos na programação no site, uma notificação push no app  banner no espaço 
do Evento Esportivo.


