
CAFÉ COM EMPRESÁRIOS 

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 Unifran (Universidade de Franca) através

do seu Escritório Regional de Franca, o evento Café com Empresários.

• A pesquisa e a inovação que é feita dentro das Universidades, diferencia as

empresas no mercado cada vez mais concorrido. Esse evento busca na

identificação de oportunidades de inovação e como a pesquisa acadêmica pode

auxiliar no diferencial da empresa no mercado. Este vento busca mostrar para

as Micro e Pequenas empresas de Franca e região como a pesquisa e a inovação

na universidade e o benchmarking deste evento pode ser um diferencial no dia a

dia.



CURSO DESIGN THINKING| SEBRAE 
FRANCA

Data: 24 de Outubro de 2019

Local: Unifran (Universidade de Franca)

Endereço: Avenida Dr. Armando Salles Oliveira, nº 201 – Parque 

Universitário – Franca/SP

Resumo: A Unifran realiza o evento Café com Empresários em que

reúne empresas de Franca e região que tem o perfil e a visão para

investir em pesquisa e inovação em parceria com a Universidade de

Franca e neste ano está sendo feita esta parceria com o Sebrae-SP

visando uma ampliação para maior divulgação dos trabalhos realizados

pelo Sebrae-SP e Unifran.

Público: Em torno de 300 empresas de Franca e região.



Vantagensdo  

patrocinador

• A empresa patrocinadora terá contato com os empresários presentes no

evento café com Empresários atendidos pelo Sebrae Franca e Unifran;

• Possibilidade de apresentação do trabalho desenvolvido pela empresa;

• Divulgação e conhecimento por parte dos participantes do trabalho da

empresa;

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

uma empresa que se preocupa com a confiabilidade que a marca de uma

empresa precisa passar para o seu cliente e para o mercado.



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$4.500,00



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

