
Seminário Pós NRF 

E.R. FRANCA

Proposta de Patrocínio







Objetivo da Proposta

• O Sebrae-SP, que atua no desenvolvimento e fomento das micro e pequenas

empresas, promoverá em parceria com a Associação do Comércio e Indústria de

Franca |ACIF a realização do Seminário Pós NRF (National Retail Federation).

• Neste Seminário Pós NRF os empresários clientes do Sebrae Franca conhecerão

todas as novidades e inovações que foram apresentadas na NRF e o Grupo São

Francisco se interessou em entrar como patrocinador deste Seminário.



SEMINÁRIO PÓS NRF | SEBRAE FRANCA

Data: 18 de Junho de 2019

Local: Centro de Educação Empresarial ACIF

Endereço: R: Major Claudiano, nº 1907 – Centro – Franca/SP

Resumo: O Seminário Pós NRF acontece após a ida de empresários 

clientes do Sebrae-SP à maior feira de varejo do mundo, NRF (National

Retail Federation) em Nova Iorque e trará aos empresários presentes as 

inovações e novas tendências do mercado.

Público: 108 empresas inscritas (até 14/06/2019) – Previsão de 120 

empresas



Vantagensdo  

patrocinador

• A empresa patrocinadora terá contato com os empresários presentes no

Seminário Pós NRF atendidos pelo Sebrae Franca e associados da Acif;

• Possibilidade de apresentação do trabalho desenvolvido na área de planos

de saúde e de odontologia;

• Divulgação e conhecimento por parte dos empresários que o Grupo São

Francisco agora atua em Franca e região;

• A marca da empresa patrocinadora estará associada ao reforço positivo de

uma empresa que se preocupa com a qualidade de vida e tem excelentes

serviços para os seus clientes na área da saúde e odontologia;



Modalidade depatrocínio

 OURO

- Uma mesa para exposição de soluções;

- Entrega de materiais e/ou brindes dedivulgação;

- Disponibilidade para levar um banner institucional (no espaço deexposição);

- Disponibilidade para levar um promotor de vendas (no espaço de exposição);

- Apresentação de 3 minutos dos produtos e soluções daempresa.

Cotas:



Investimento

Médias e GrandesEmpresas Valor

Cota Ouro R$1.500,00



Quer ser nosso patrocinador?
Siga os passos a seguir e seinscreva

ACEITE DA PROPOSTA DE PATROCÍNIO| Mediante a escolha da modalidade de patrocínio  

manifestar interesse pore-mail.

CONTRATO |  Preenchimento e assinatura de contrato (CONTRATO DE PARTICIPAÇÃOEM

EVENTO E UTILIZAÇÃODE ESPAÇOSE DE INSTALAÇÕES).Contrato PADRÃO Sebrae-SP.

SEJA UM PARCEIRO DO SEBRAE-SP| Épreciso preencher um formulário on line com dados  

cadastrais. Enviaremos o link.

PAGAMENTO| Pagamento e emissão de recibo (Parcelamento em até 10 vezes no cartãode  

crédito, VISA, MASTERCARD eELO)

EVENTOS| Todos eventos e propostas de patrocínio estão disponibilizadas neste link:

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/institucional/cursos-e-

eventos,a55d812ca826e510VgnVCM1000004c00210aRCRD

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/institucional/cursos-e-eventos,a55d812ca826e510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/institucional/cursos-e-eventos,a55d812ca826e510VgnVCM1000004c00210aRCRD


Obrigada!

Vinícius Barticiotti Lorenzini

viniciusbl@sebraesp.com.br 

Fone: (16) 9 8866-2005

mailto:ebertonlp@sebraesp.com.br

