
3º Encontro Técnico Vidreiro da ABCeram 
 

12 e 13 de setembro de 2018 
 

Convite para patrocínio 



CONVITE 
A Associação Brasileira de Cerâmica– ABCeram, cordialmente convida-o a participar, na 
qualidade de patrocinador, do 3º Encontro Técnico Vidreiro da ABCeram, que ocorrerá nas 
dependências da Universidade de São Paulo (USP), na cidade de São Paulo, nos dias 12 e 13 
de setembro de 2018. 

O principal objetivo deste encontro técnico é o intercâmbio de conhecimentos, pesquisas, 
tecnologia e inovações do setor vidreiro.  

Apresentando o cenário nacional e internacional do segmento, o evento promoverá o 
encontro com os principais profissionais do setor, universidades, centros de pesquisa e 
fornecedores relacionados à produção e ao desenvolvimento do vidro.  

O público-alvo do evento são os engenheiros, arquitetos, pesquisadores, professores, 
estudantes, empresários, profissionais da indústria, técnicos, artesãos e outros especialistas 
ligados ao vidro. 

Realizado em um local adequado e agradável, o Encontro Técnico Vidreiro da ABCeram 
oferece oportunidades únicas para as empresas mostrarem seus produtos e serviços. O 
evento trará as últimas inovações e tendências do setor. 

Este ambiente será ótimo para discutir sua participação em projetos diferenciados e de 
sucesso. 

Sua empresa não poderá ficar de fora. Participe! 

Atenciosamente, 

Comissão Organizadora 



ORGANIZAÇÃO - Comissão 

Carlos Mazzotti – VERALLIA  
Catia Fredericci – IPT  
César Rodrigues – VICHIE  
Edison José Toporcov – WHEATON BRASIL 
Eduardo Bellini Ferreira – EESC/USP  
Fábio Bernardo – CONSULTOR/Monofrax/Glass Service/Tetralite 
Gerson Cesar Balestero – ASSINAR CONSULTORIA 
Marcelo Adriano Fernandes Guerra – SAINT-GOBAIN / SEFPRO  
Mauro Akerman – CONSULTOR / DIRETOR DA ABCERAM 
Mauro Lucio Nascimento Luiz – CEBRACE 
Samuel Marcio Toffoli - Poli-USP / DIRETOR DA ABCERAM 
Rita de Cássia Capato – NADIR FIGUEIREDO 
Thais Christy Roncaglia Sangaleti – UBV 
Thiago Metti – RAW MATERIAL 



LOCAL DO EVENTO 
Auditório Prof. Francisco Romeu Landi, da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) 
Endereço 

Av. Prof. Luciano Gualberto, Travessa 3, nº 380 

Cidade Universitária, Butantã - São Paulo, SP 

Estacionamento livre no local 
 



TEMAS 

Vidro – composições & propriedades 
Matérias –primas 
Usinas de composição e caco 
Fornos – condução, engenharia, emissões, refratários, 
periféricos 
Manufatura 4.0 
Conformação & transformação 
Educação & RH 
Fórum 



PÚBLICO ALVO 

Este Encontro Técnico Vidreiro  promoverá o 
encontro com todos os profissionais do setor 

produtivo,  fornecedores relacionados à 
produção e ao desenvolvimento do vidro, 

bem como os profissionais ligados ao setor 
acadêmico (universidades, centros de 

pesquisa etc.) 



DIVULGAÇÃO 

DIVULGAÇÃO 

Site da ABCeram (www.abceram.org.br); 

Site de parceiros; 

Folder eletrônico: informes digitais; 

Folder impresso: cartazes; 

Mailling dirigido: associados da 

ABCeram; 

Mailling eletrônico;  

Mailling de parceiros. 

 

O evento conta com um site de 
informações e inscrições que será 
constantemente atualizado. 

ESTRUTURA DO EVENTO 
Atividades: 
• Palestras  técnicas patrocinadas 
• Palestras  técnicas convidadas 
• Exposição de empresas do setor 
• Coffee breaks 
• Almoço 

CONVIDADOS 
Serão convidados os melhores 
palestrantes da Indústria Vidreira 



INSCRIÇÕES 
As inscrições serão realizadas através do site do evento: 

www.abceram.org.br 

O formulário de inscrição on-line alimentará o banco de dados 
de onde serão geradas credenciais, certificados e o mailing, que 
será disponibilizado para os patrocinadores 

 

 

Na taxa de inscrição está incluso o material de comunicação, 
coffee-breaks, almoços e certificado de participação. 



INSCRIÇÕES (em R$) 

Categoria 

EVENTO 

Associado da 
ABCeram 

Não 
associado 

 Vidreiros 80 100 

 Outros profissionais 500 600 

 Estudantes* e professores 80 100 

 * Com comprovação de matrícula e sem vínculo       
empregatício  



PATROCÍNIO 
Patrocinador DIAMANTE – Investimento = R$ 8.000,00  

Benefícios: 

Acesso ao mailing geral dos participantes do evento (30 dias após o término do evento); 

Distribuição de brindes ; 

Divulgação da logomarca em todo material de divulgação; 

Impressão do logotipo na sinalização do auditório principal; 

Inserção de 1 material institucional (folder) nas pastas dos participantes; 

Logotipo no site do evento com link para o website do patrocinador; 

Menção do patrocínio no Programa Oficial; 

Participação em 1 palestra tanto no encontro técnico como no seminário  de 30 
minutos proferida por algum convidado pela empresa patrocinadora; 

2 inscrições; 

Mesa para divulgação na área do coffee-break, com banner; 

2 banners no auditório, contendo o logotipo do patrocinador. 



Patrocinador OURO – Investimento = R$ 5.500,00  

Benefícios: 

Divulgação da logomarca no programa e mídia eletrônica; 

Impressão do logotipo na sinalização do auditório principal; 

Inserção de 1 material institucional (folder) nas pastas dos participantes; 

Logotipo no site do evento com link para o website do patrocinador; 

Menção do patrocínio no Programa Oficial; 

Participação em 1 palestra  no encontro técnico de 30 minutos proferida por 
algum convidado pela empresa patrocinadora, podendo ser trocada por 1 
apresentação no seminário; 

1 inscrição 

1 banner no coffee break, contendo o logotipo do patrocinador. 

 

PATROCÍNIO 



Patrocinador PRATA – Investimento = R$ 3.000,00   

Benefícios: 

Divulgação da logomarca no programa e mídia eletrônica; 

Impressão do logotipo na sinalização do auditório principal; 

Inserção de 1 material institucional (folder) nas pastas dos participantes; 

Logotipo no site do evento com link para o website do patrocinador; 

1 inscrição. 

PATROCÍNIO 



COTAS DE MERCHANDISING – A serem discutidos caso a 
caso. Possibilidades: 

• Patrocínio do Coquetel 

• Banners no salão do coquetel divulgando o 
patrocínio (entregue pela empresa patrocinadora) 

• Distribuição de materiais da empresa (entregue pela 
empresa), durante o coquetel 

• 1 inscrição para os 2 dias 

• Inserção de material na pasta do evento 

• Acesso ao mailing geral dos Participantes 

• Guardanapos com o logo do patrocinador 

• Secretaria do evento 

• Logotipo da empresa na recepção do evento 

• Exposição da marca no site do evento 

• Material promocional em cima do balcão da 
secretaria 

• Logotipia da empresa em capas de todas as cadeiras 
dos auditórios do evento 

• Impressão de Logo como apoiador 

• Nome da empresa no cordão do crachá 

• Brinde aos participantes 

• Uniforme Staff 

• Inserção de Logotipo da empresa no uniforme das 
recepcionistas 

• Patrocínio  do coffee-break 

• Banners no coffee-break do período 

• Prismas com o logo da empresa nas mesas do 
coffee-break e almoço. 

• Logotipo nas canetas entregue aos participantes 
junto à pasta do evento 

• Logotipo no bloco entregue aos participantes do 
evento 

• Distribuição de brindes na portaria 

• Ponto de Internet todo decorado com o logo da 
empresa. Tela de descanso com o site da empresa 

• Distribuição de Material impresso dentro do 
Cyber Point 

• Patrocínio de segurança 

 
 

PATROCÍNIO 



 

Observações: 

• O custo do material promocional a ser distribuído no evento 
será de responsabilidade da respectiva empresa patrocinadora. 

• O material de divulgação a ser distribuído no evento deverá ser 
entregue até 20 de agosto de 2018. 

• Não haverá serviço de tradução simultânea. 

• Para pagamento do patrocínio em moeda estrangeira acrescer 
10%. Para pagamento via transferência bancaria do exterior, 
acrescer 20%. 

• É possível pagamento por cartão de crédito. 

PATROCÍNIO 



FORMULÁRIO DE INTENÇÃO DE PARTICIPAÇÃO (Termo de Compromisso) 

III ENCONTRO TÉCNICO ABCeram -  2018 

Empresa:___________________________________________________________ 

End:_______________________________________________________________ 

CNPJ:______________________________________________________________ 

I.E.________________________________________________________________ 

E-mail:_____________________________________________________________ 

Fone:______________________________________________________________ 

Nome:_____________________________________________________________ 

Cargo:_____________________________________________________________ 

Sim, desejo participar do evento  III ENCONTRO TÉCNICO ABCeram -  2018 

, conforme projeto. 

(  ) Diamante    (   ) Ouro   (  ) Prata 

 

_____________________ 

Assinatura 

FORMULÁRIO DE COMPROMISSO 


