PACOTE MASTER
Com o PACOTE MASTER você ganha:
1 anúncio de página simples no Guia ABTCP de Fornecedores & Fabricantes de
Celulose e Papel 1, 2
3 Convites para o Jantar de Confraternização 3
2 Inscrições para o 9º Colóquio internacional sobre Celulose de Eucalipto
3 Inscrições para participação de 1(um) dia no 53º Congresso Internacional de
Celulose e Papel

Inserção do logotipo:
þ 2 Banners de indicação de rua1
þ 4a Capa do Programa Ocial do 53º Congresso e 9º Colóquio
þ Anúncio de divulgação da Exposição na Revista O Papel
þ Anúncio de divulgação do 53º Congresso e 9º Colóquio: chamada de
trabalhos, inscrições, participação de keynotes
þ Anúncio no Guia de Fornecedores & Fabricantes de Celulose e Papel
þ Aplicativo para Smartphones e Tablets
þ Banner Salas do 53º Congresso e 9º Colóquio
þ Bloco de Anotações
þ Boletins on-line do visitante e congressista do ABTCP 2020

4

þ Convite impresso e eletrônico do ABTCP 2020
þ E-mail marketing da divulgação da abertura do evento ABTCP 2020
þ E-mail marketing de divulgação da Exposição
þ E-mail mkt de divulgação do 53º Congresso e 9º Colóquio: chamada de
trabalhos, inscrições, participação de keynotes
þ Folder do Mapa Impresso1
þ Painel do Mapa de localização na área de Exposição
þ Site do evento ABTCP 2020
þ Tela de abertura Papers do 53º Congresso e 9º Colóquio

OBSERVAÇÕES:
1 Mídias exclusivas para expositores
2 Apenas terão direito ao anúncio de 1 página no guia ABTCP de Fornecedores & Fabricantes de Celulose e Papel, as empresas que contratarem o
pacote de patrocínio até 03 de julho de 2020. Os arquivos deverão ser entregues até 07 de agosto de 2020.
3 Convite para o jantar em mesa estipulada pela ABTCP.
4 Apenas terão direito as logomarcas no convite impresso e eletrônico do ABTCP 2020, as empresas que contratarem o pacote de patrocínio até o
dia 01 de junho de 2020.
OBS: Os tamanhos dos logotipos mudam de acordo com a cota de patrocínio contratada. Os logotipos serão aplicados em ordem alfabética.

INVESTIMENTO
Associados

R$ 32.000,00
Não Associados

R$ 53.340,00
08 unidades

INFORMAÇÕES
A divulgação dos logotipos das empresas contratantes dos pacotes de patrocínio está vinculada as datas de divulgação
de cada material de comunicação, conforme programação interna da ABTCP. Portanto, é aconselhável que sua empresa
realize o quanto antes a contratação dos pacotes para que obtenha o máximo de aproveitamento nestas divulgações.

Formatos de mídia:
Os formatos de mídia e prazos de entrega serão enviados por email após a aquisição dos pacotes.

Formatos de arquivos para:
logotipos: EPS (Vetor)
Anúncios: PDF (formato nal em CMYK a 300 DPIS)
Mídias web: gif ou swf (aplicar fundo em layer e não usar fundo em background)
Outras mídias: PDF/ EPS / JPEG 300 DPIS

Não serão aceitos arquivos em COREL DRAW.

