
PROPOSTA DE PATROCÍNIO



OBJETIVO DA

PROPOSTA

O SEBRAE-SP, dispõe de programas de

capacitação, produtos e serviços dirigidos e

formatados, treinamentos especializados em

diversas áreas de gestão, que tem como

objetivo oferecer aos pequenos negócios

melhor gestão empresarial, aumentando sua

competitividade.

Com esta finalidade, visamos apresentar as 

oportunidades como a SEMANA DO 

EMPREENDEDOR do SEBRAE-SP para que sua 

empresa possa relacionar-se com nosso 

público-alvo, as MPE’s do Estado de São 

Paulo.



O SEBRAE-SP oferece uma nova oportunidade para sua empresa 

interagir com o nosso público e fomentar novos negócios. 

A Semana do Empreendedor é um evento em âmbito

estadual que visa promover a orientação empresarial

e a formalização de novos negócios. Por meio de

diversos formatos de atendimentos (oficinas, palestras,

capacitações e orientações técnicas), o evento, no

Estado de São Paulo, levará conhecimento e

possibilidade de abertura, crescimento e

desenvolvimento a empreendedores dos mais distintos

segmentos.

Com sucesso comprovado 

em anos anteriores, 

gostaríamos de convidá-lo 

para fazer parte desta 

edição do evento e 
desfrutar do seu potencial! 



O foco principal do evento é a Inovação 

como solução para as pequenas empresas se 

desenvolverem e permanecerem relevantes 

no atual cenário econômico, competitivo e 

turbulento.

Para alcançar este objetivo será realizado uma 

semana temática com atividades sobre 

microcrédito, marketing, gestão de pessoas e 

finanças.

Todas as atividades ocorrerão 

simultaneamente nos trinta e três escritórios 

do estado, em cinco tendas e nos diversos  

vinte e oito regiões visitadas pela caravana 

móvel de atendimento.
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Em 2017 
De 02 a 07 de 

outubro!
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Tendas de Atendimento

Espaços de atendimento e 

oportunidade para empresas que 

tenham interesse em divulgar 

produtos e serviços voltados às 

Micro e Pequenas Empresas. 

LOCAL 

4 TENDAS 
- Largo São Bento

- Campinas

- Praia Grande
- Santo André



Os 33 escritórios regionais do 
Sebrae-SP também terão 
atendimento especial nos 
mesmos dias e horários das 
tendas. 

Escritórios Regionais

Para as cidades onde não há 
escritório, haverá as 

caravanas do Sebrae Móvel, 
prestando atendimento em 

diversos pontos do Estado.

Em São Paulo, o Sebrae atende os 645 municípios, 
através de uma rede formada por 33 Escritórios 
Regionais. 
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R$ 8.000.000 

em valoração de mídia 

Mais de 24 mil 

atendimentos  
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Proposta de 

Patrocínio

Benefícios 

 Contato direto com empresas e empreendedores com potencial para se tornar clientes

 Entrega de materiais promocionais e fechamento de negócios poderão ser realizados 
no local

 Ampla divulgação na região de abrangência do Escritório Regional
 Exposição presencial da marca durante todo o período do evento

Local 
 4 Tendas e nos 33 Escritórios Regionais do Sebrae-SP (37 locais) 

Cotas

 Cota Individual 

 Cota Estadual

 Seleção de até 3 locais. 

 Seleção de 4 a 37 locais.  



Proposta de 

Patrocínio

Contrapartidas 

 Exposição de produtos e atendimento (1mesa)
 Exposição de banner no interior da tenda ou escritório
 Presença de 1 promotor de vendas

 Exposição de produtos e atendimento (1mesa)
 Exposição de banner no interior da tenda ou escritório
 Presença de 1 promotor de vendas
 Inserção da logomarca, com destaque nos e-mails marketing 

da Semana do Empreendedor (cota estadual) – enviado pelo 
Sebrae-SP

Cota Individual  

Cota Estadual

Investimento (por local)

 Micro e Pequena Empresa

 Média e Grande Empresa

R$ 1.500,00

R$ 3.000,00



Obrigado.
Unidade Comercial

sp-unidadecomercial@sebrae.com.br


