
SEMA NA 

DO MEI

2022



o evento
16 a 20 de maio

organização Sebrae

evento nacional

totalmente online 

100% gratuito



modelo de evento NACIONAL

16/05

in teligênc ia  

emocional

gestão do evento 

compart i lhada 

entre os estados

17/05

com portam ento  

empreendedor

19/05

finanças

18/05

planejamento

20/05

marketing

P R
M A N H Ã

capacitação Sebrae

(para colocar a 

mão-na-massa!)

TA R D E
players de mercado 

(para inspirar!)

AM PE MG RS

DF S E M T PI / SP

Grade sujeita a alteração.

PI / SP



novos tempos,

novas soluções

100% DIGITAL E  SEM 

LIMITE DE ALCANCE!

Com o sucesso do metaverso do Sebrae inaugurado 

ano passado com a Feira do Empreendedor, traremos 

essa atmosfera do Sebrae Experience para a 

Semana do MEI 2022!



ambiente digital

grandes experiências

Uma plataforma atrativa e 

cheia de interação para o 

empreendedor

call to action

Jornada focada 

no cliente

Sem 

fronteiras

Atendimento e

interatividade

Conteúdo de

qualidade



aplicação do modelo pioneiro de cota de

patrocínio nacional

PATROCÍNIO

R$ 160k



Estande 3D



ESTANDE 3D DIGITAL

❖ 1 logo da empresa patrocinadora em destaque

❖ Cartão de visita virtual (nome, telefone, e-mail e endereço)

❖ 24 produtos e/ou serviços em destaque e contendo link de 

direcionamento

❖ 10 vídeos (tamanho a ser definido pelo Sebrae)

❖ 09 links de encaminhamento (site institucional, link de e-commerce, 

marketplace, redes sociais, etc)

❖ Descritivo da empresa com quantidade de caracteres livre na 

plataforma

❖ 10 arquivos de peças de comunicação (catálogos, flyer, folder e 

imagens)

❖ Agendamento livre

❖ Link de direcionamento para whatsapp e telegram

❖ Destaque na área de networking

AMBIENTE DO SEBRAE EXPERIENCE

❖ Logo da empresa patrocinadora na Arena do Conhecimento

❖ Logo da empresa patrocinadora no ambiente Externo do Sebrae 
Experience (pórtico de entrada)

❖ 1 e-book patrocinado (produção 

Sebrae com adição do logo e pág. 

Institucional da empresa 

patrocinadora)* 

SUA MARCA

Logomarca do patrocinador nas divulgações do evento
❖ Redes Sociais
❖ E-mails marketing de divulgação do evento
❖ Landing Page do Evento (com descritivo da empresa 

patrocinadora e link de direcionamento para seu site)

Merchandising

❖ Disponibilização do arquivo com a identidade visual do 

evento para divulgação própria (mediante aprovação do 

Sebrae)

❖ Envio de newsletter da empresa patrocinadora para a 

base de inscritos (desenvolvimento empresa 

patrocinadora, aprovação e disparo Sebrae)

❖ Menção do arroba da empresa patrocinadora nas redes 

sociais

❖ Menção da empresa patrocinadora no chat durante todo o 

evento

❖ Vinheta (1 min.) do patrocinador durante os intervalos*

PÓS-EVENTO
❖ Exposição do estande virtual até dia 05/06.
❖ Disparo de e-mail marketing único pós-evento
❖ Leads do estande da empresa patrocinadora (real time) +
inscritos do evento (D+2 dias)**
❖ Live no Facebook do Sebrae –SP (data a combinar)

CONTEÚDO

*Recebimento do material até dia 28/04 para entrega das contrapartidas. **Acesso aos dados até 10/06.



aplicação do modelo pioneiro de vitrine de

exposição nacional

EXPOSIÇÃO 
MEIs e 
MPEs

R$ 550,00



VITRINE DE EXPOSIÇÃO

❖ 1 logo da empresa expositora 

❖ Cartão de visita virtual (nome, telefone, e-mail e 

endereço)

❖ Loja com produtos e serviços em destaque

❖ Links de encaminhamento (site institucional, redes 

sociais, e-commerce, marketplace, etc)

❖ Arquivos de peças de comunicação (catálogos, flyers, 

folders, imagens)

❖ Agendamento de reunião

❖ Link de direcionamento para whatsapp e telegram

PÓS-EVENTO

❖ Exposição da vitrine até 05/06



Obrigado(a).



Fale  conosco

s p - c a p t a c a o d e r e c u r s o s @ s e b r a e s p . c o m . b r

mailto:sp-captaçãoderecursos@sebraesp.com.br

