


SESSÃO DE NEGÓCIOS



APRESENTAÇÃO

Sessão de Negócios é uma ferramenta que foi
concebida para promover novas oportunidades
de negócios, através de eventos ágeis e
dinâmicos entre todas as empresas
participantes, é um instrumento de estímulo e
fomentação de negócios, vindo a atender uma
necessidade de integração empresarial entre os
setores da indústria, comércio e serviços de
diversas regiões. Para isso, o evento é
organizado na forma de reuniões comerciais,
onde compradores e vendedores apresentam
seus produtos e/ou serviços em até 2 minutos.

Com isso, traz geração de novos negócios, além
de potencializar o conhecimento entre as
empresas existentes em uma determinada
localidade.



OBEJTIVO

Objetivo Geral:
Fomentar negócios e potencializar o conhecimento
entre as empresas de Araçatuba.

Objetivos Específicos:

Possibilitar maior rede de contatos empresariais entre
MPEs da mesma localidade;

Possibilidade de articular e fortalecer boas parcerias
empresariais;

Dar visibilidade a diversos produtos e/ou serviços de
empresas locais que ainda não eram conhecidos por
seus prováveis e potenciais clientes.



PERFIL

Público-alvo: Segmento de comércio e serviços da
Construção Civil:

Empresas de arquitetura, engenharia civil, design de
interiores, decoração e paisagismo; construtoras;
imobiliárias (venda de terrenos); locadoras de
caçamba; serralheria; marmoraria; empresa de
móveis planejados, serviço de gesseiro.

Comércio de materiais de construção; vidraçarias;
comércio de portas, janelas, batentes e toldos; loja
de tintas e papel de parede, loja de equipamento de
iluminação (lustre, luminária, abajur, ventiladores);
comércio de tijolos, telhas, blocos, areia, terra,
cimento, cal, pedra).



O EVENTO

Data:		9	de	novembro	de	2016

Horário:	19h	

Local:	SEBRAE-SP	Escritório	Regional	de	
Araçatuba	– Avenida	dos	Araçás,	2113.

Participantes:	máximo	60	empresas.



O EVENTO

Programação:

19h	– Credenciamento	e	abertura

19h15	– Apresentação	do	evento

19h30	– Apresentação	dos	patrocinadores

20h	– Apresentação	compradores	e	

fornecedores

21h30	– Coffee e	troca	de	cartões	e	

informações



OPORTUNIDADE
DE

PATROCÍNIO

R$	300,00	para	Micro	e	Pequenas	Empresas	-
por	espaço	(quatro	vagas).

R$	500,00	para	Médias	e	Grandes	– por	
espaço	(duas	vagas).

COMPRA DE ESPAÇO DO EVENTO

Micro Empresa: faturamento anual menor ou igual a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Pequena Empresa:
faturamento anual de R$ 360.000,00 a R$ 3.600.000,00 (três
milhões e seiscentos mil reais). Média e Grande empresa:
faturamento anual acima de R$ 3.600.000,00.



CONTRAPARTIDAS

As empresas patrocinadoras poderão expor seus
produtos/serviços durante todo o evento, em um espaço
próprio com mesa e cadeira, além de:

- Exposição de banner no interior do local do evento.

- Presença de um promotor de vendas;

- Apresentação da Empresa na abertura do evento - tempo

de até 5 minutos.

Os valores das Cotas de Patrocínio serão pagos ao Sebrae-
SP, através de contrato, podendo ser parcelados em até 10
vezes sem juros no cartão de crédito.



CONTATO

SEBRAE-SP	Escritório	Regional	Araçatuba
(18)	3607-2970

Aline	Reis
alinerrs@sebraesp.com.br


