


Sessão de Negócios Multisetorial

Micro e Pequenas Empresas                                         



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 da 
indústria, comércio e serviços 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 com MPEs/EPPs ;

 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

Ampliação dos relacionamentos comerciais e das vendas da 
empresa. Possibilidade de estabelecimento de parcerias, de 

prospectar novos fornecedores, distribuidores e 
representantes comerciais. 

Maior divulgação da empresa. 
Formalização de negócios e de contatos comerciais com maior 

segurança e comodidade. Integração com outros setores de 
atividade ampliando o leque de possibilidades de 

comercialização de produtos.



PERFIL

Multisetorial: Empresas de pequeno porte microempresas e 
empreendedores individuais. Setores da indústria, comércios 

e Serviços.



Resultados 2016

42 empresas

Nº Empresas participantes

280 contatos 

Nº Contatos realizados

Arquitetura, Construção Civil, 
Comercio Materiais construção, 

locação equipamentos, Engenharia, 
Construtoras, Indústria cerâmica 
vermelha, Marcenarias, revista 

especializada, Gesso, Vidros, 
instalações hidráulicas, Mármores, 

Reparos, Manutenção, Tintas, ar 
condicionado, Revestimentos 

cerâmica, pedras, piso, Assenta 
bloco, puxadores, portas,  

Setores participantes



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.



Foco de Atuação 
do Evento

Foco de atuação:

 Multisetorial – planejado para atuar multisetorialmente,
dando a oportunidade para que todas as empresas da
região/ município onde o evento irá acontecer possam
participar.

O público do evento é composto de:

 100% de Pessoas Jurídicas

 Microempresa
 Empresas de Pequeno Porte.



O EVENTO

Quando: 05 de Dezembro de 2016
Horário: 19h 

Local: Aruá Hotel – Av. Cel. José Soares Marcondes, 1.111 –
Centro – Presidente Prudente

Público estimado: 49 empresas

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 

18h30 - Credenciamento
19h00 - Abertura 
19h10 - Apresentação dos Patrocinadores 
19h25 - Inicio das Negociações entre as empresas participantes
22h30 - Encerramento e Coffee



Seja um patrocinador: 

ASSOCIE SUA EMPRESA A UM EVENTO DE SUCESSO 

Micro e Pequenas empresas

• Exposição de Produtos e atendimento
• Mesa expositora
• Exposição de banner no interior do 

local do evento. 
• Presença de 1 promotor de vendas; 
• Distribuição de folders e brindes
• Apresentação da Empresa na 

abertura do evento - tempo de até 5 
minutos.

R$ 300,00  (Trezentos reais)

• Exposição de Produtos e atendimento
• Mesa expositora
• Exposição de banner no interior do 

local do evento. 
• Presença de 1 promotor de vendas; 
• Distribuição de folders e brindes
• Apresentação da Empresa na 

abertura do evento - tempo de até 5 
minutos. 

R$ 500,00  (Quinhentos reais)

Médias e Grandes empresas



Formas de pagamento

 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

Formas de pagamento: por meio de contrato, podendo ser 
parcelados em até 10 vezes sem juros no cartão de 

crédito.



Oportunidade de 
Patrocínio

Oportunidade de Patrocínio e os benefícios para sua marca

 Otimização da comunicação da marca com o público alvo;

 Divulgação do seu negócio de forma intimista e personalizada com o 
público e região especifica ( em trono de 49 empresários);

 Oportunidade de ampliação da rede de contatos e negócios;

 Possibilidade de novas parcerias;

 Imagem da empresa atrelada a um evento do SEBRAE-SP.



CONTATO

SEBRAE-SP Escritório Regional Presidente Prudente 
Selma Luz

selmal@sebraesp.com.br

Telefone 18 3916-9050 ou 18 3916-9062

mailto:selmal@sebraesp.com.br

