
Proposta de Patrocínio
Eventos







Objetivo da Proposta

• O Sebrae-SP, que atua no desenvolvimento e fomento das micro e pequenas
empresas, traz para sua empresa uma oportunidade de visibilidade da sua marca nas
ações que promovemos.

• Apresentamos a proposta de patrocínio que propicia ampliação da rede de contatos,
networking, possibilidade de realização de novos negócios e novas parcerias através
da participação no Evento Multisetorial de encerramento do ano e planejamento
para 2019 denominado ”Planeje seu Sucesso” que acontecerá no dia 10 de
dezembro de 2018 das 09:00 às 14:00 horas no Escritório Regional Alto Tietê – Av.
Francisco Ferreira Lopes, 345 – Vila Lavínia – Mogi das Cruzes.

• O Evento será composto de uma palestra e duas oficinas práticas com ferramentas
de planejamento: Planeja fácil e Transforme sua ideia em modelo de negócios

• Expectativa de público 60 pessoas.



Vantagens do 
patrocinador

• A empresa patrocinadora terá contato com potenciais clientes das micro e 
pequenas empresas da região do Alto Tietê;

• Possibilidade de Fechamento de novos negócios com a disponibilização de 
mailing dos participantes do evento;

• Aumento na visibilidade e fortalecimento institucional com as empresas 
participantes;



Modalidade de patrocínio

Formato do patrocínio (comum a todos tipos de cota):

• Contato presencial - com as micro e pequenas empresas, potenciais clientes do seu negócio;

• Entrega de materiais e/ou brindes de divulgação;

• Disponibilidade para levar banner institucional;

• Inserção da marca na identidade visual do evento;

• Espaço para exposição e atendimento a clientes com um promotor de vendas;

Cotas:

• PRATA – Essa cota não possui apresentação da empresa;

• OURO – O patrocinador terá 3 minutos na abertura do evento para apresentar sua 

empresa. 



Investimento

Micro e Pequenas Empresas Valor

Cota Prata R$ 900,00

Cota Ouro R$1.300,00

Médias e Grandes Empresas Valor

Cota Prata R$ 1.900,00

Cota Ouro R$ 2.500,00



Quer ser nosso patrocinador?
Siga os passos a seguir e se inscreva

ACEITE DA PROPOSTA DE PATROCÍNIO: Mediante a escolha da modalidade de patrocínio 

manifestar interesse por e-mail)

CONTRATO: Preenchimento e assinatura de contrato (CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM 

EVENTO E UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS E DE INSTALAÇÕES). Contrato PADRÃO Sebrae-SP.

SEJA UM PARCEIRO DO SEBRAE-SP: É preciso preencher um formulário on line com dados 

cadastrais. Enviaremos o link.

PAGAMENTO: Pagamento e emissão de recibo (Parcelamento em até 10 vezes no cartão de 

crédito, VISA e MASTERCARD)



Entre em contato!

Roseli Lima 
roselilb@sebraesp.com.br

Fone: (11) 4723-4510 – opção 4
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