


ABERTURA

Sessão de Negócios: 

Agronegócios, Alimentação Fora do 

Lar e Meios de Hospedagem



APRESENTAÇÃO

Sessão de Negócios tem como objetivo ser um 
instrumento de estímulo e fomento de negócios, vindo a 
atender à necessidade de integração empresarial entre 
os segmentos do agronegócios, comércio e indústrias 

das empresas inscritas na sessão.

A Sessão de Negócios é realizada de forma dinâmica, 
cada empresa terá até dois minutos para uma rápida e 
objetiva apresentação de seus produtos e/ou serviços, 

podendo também distribuir cartões e materiais 
promocionais. Ao término todas as empresas terão sido 
apresentadas às outras 48 participantes da Sessão de 

Negócios.



OBEJTIVO

Objetivo Geral:
 Aproximação entre as empresas participantes.

Objetivos Específicos:
 Possibilitar contatos direto entre produtores rurais e

empresas que trabalham com alimentação;

 Realizar ação de mercado focada no público alvo de Micro
e Pequena empresas;

 Possibilidade de Articular e fortalecer boas parcerias
institucionais;

 Ampliar a probabilidade de geração de novos negócios,
pois potencializa o conhecimento da comunidade
empresarial local de diversos produtos e/ou serviços ali
existentes, mas que são desconhecidos pelas próprias
empresas locais.



BENEFÍCIOS

1. Ampliação dos relacionamentos comerciais e das 
vendas da empresa. 

2. Possibilidade de estabelecimento de parcerias, de 
prospectar novos fornecedores e compradores.

3. Maior divulgação da empresa. 

4. Formalização de negócios e de contatos comerciais 
com maior segurança e comodidade. 

5.   Integração com outros setores de atividade 
ampliando o leque de possibilidades de comercialização 
de produtos.



PERFIL

Público alvo:

- Produtores rurais (fruta, horta, leite, pães, 

doces, embutidos, artesanato, etc.)

- Hotéis

- Padarias

- Lanchonetes e restaurantes

- Minimercados e mercados

- Quitandas



MECANISMO DE 
FUNCIONAMENTO

Mecanismo de Funcionamento da Sessão:
 Sistema dinâmico de apresentações comerciais em que 

cada empresário se apresenta aos demais participantes: 
patrocinadores, compradores e vendedores;

 As empresas tem até 2 minutos para apresentar sua 
demanda ou oferta de produtos e/ou serviços;

 As empresas durante a apresentação podem deixar 
disponível seu material de divulgação (folder, CD-ROM, 

catálogos, etc.);

 As apresentações são controladas por um moderador do 
SEBRAE-SP, que fará as interferências necessárias, além 

de explicar a dinâmica do evento.



O EVENTO

Quando: dia 30 de novembro de 2016
Horário: 14h às 18h

Local: Galeria – Rua Odilon Ferreira, 948 –
Centro – Teodoro Sampaio/SP

Público estimado: 49 empresas



O EVENTO

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO:

14h00  Credenciamento
14h15 Abertura da Sessão Negócios 
15h15 Inicio das Negociações entre as empresas
18h00 Encerramento



OPORTUNIDADES

OPORTUNIDADE DO PATROCÍNIO

COMPRA DE ESPAÇO DO EVENTO

06 cotas totais

R$ 300,00 para Micro e Pequenas Empresas - por espaço. 

R$ 500,00 para Médias e Grandes – por espaço.

Micro Empresa : faturamento anual valor menor ou igual a R$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reais) . Pequena Empresa: faturamento anual mais de 
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e não mais de 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 irão expor seus 
produtos/serviços durante todo o evento, recebendo para 

isto um espaço no local do evento, com/para:

- 1 mesa e 2 cadeiras;
- Exposição de banner no interior do local do evento; 
- Presença de 2 promotores de vendas; 
- Apresentação da Empresa na abertura do evento -

tempo de até 10 minutos.

Esta participação possui uma cota de R$ 300,00 (trezentos 
reais) para Micro e Pequenas Empresas, e R$ 500,00 

(Quinhentos reais) para Médias e Grandes Empresas, que 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 Presidente Prudente 

Kate Cidrão
katec@sebraesp.com.br

Rodolfo Antonio Fachiano
rodolfoaf@sebraesp.com.br

Telefone 18 3916-9050

mailto:katec@sebraesp.com.br
mailto:rodolfoaf@sebraesp.com.br

