Oportunidade de
Patrocínio

Quem Somos
O SEBRAE-SP é uma entidade privada e de interesse público, que apoia a
abertura e expansão dos pequenos negócios e transforma a vida de milhões
de pessoas por meio do empreendedorismo.
Estas são algumas das razões pelas quais o SEBRAE tem uma missão clara
e focada no desenvolvimento do Brasil, através da geração de emprego e
renda pela via do empreendedorismo.

Quem atendemos?
Potencial Empresário * Microempreendedor Individual (MEI)
Micro Empresa * Empresa de Pequeno Porte

Nossa Missão
Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos
pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo para fortalecer a
economia nacional.

“

Nossa proposta
Oferecer para sua empresa uma
oportunidade de atuar de forma
próxima e efetiva junto aos clientes do
Sebrae-SP, auxiliando-os na melhoria
dos seus negócios.

Oficinas do Sebrae-SP
As Oficinas do Sebrae-SP são capacitações coletivas de curta
duração, que abordam conceitos e práticas relevantes para os
pequenos negócios ou para quem deseja empreender.
De forma prática e direta, os conteúdos tratados são
ensinados por meio de exposição, ferramentas, exemplos e
casos aderentes à realidade dos participantes.
O público das Oficinas do Sebrae-SP são os Potenciais
Empresários, MEIs, Micro e Pequenas Empresas do Estado de
São Paulo, e os temas podem ser destinados para um ou mais
desses perfis de público.
As turmas são compostas em média por 15 a 30 participantes,
e tem duração média de 4 horas, podendo variar de acordo
com a complexidade dos temas.

Eventos
Patrocinados

Os temas
Os temas de GESTÃO tratados são:
▹

Empreendedorismo

▹

Planejamento

▹

Pessoas

▹

Finanças

▹

Mercado e Vendas

▹

Leis

▹

Inovação

▹

Organização
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Oportunidade
É possível patrocinar uma ou mais oficinas, de acordo com o tema
escolhido. Por exemplo:
Tema: Finanças - Fluxo de Caixa
Período: outubro à dezembro de 2018

Local: Escritórios Regionais da Capital
Quantidade de Eventos Previstos: 63
Publico Alvo: ME

Quantidade de Participantes: mínimo 15 e máximo 40 por oficina
6

“

Dentre os benefícios de ser um patrocinador local

dos Eventos do Sebrae-SP, podemos destacar o
contato direto com empresas e empreendedores
com potencial para se tornar clientes, possibilidade

de entrega de materiais promocionais e fechamento
de negócios no próprio local, além da exposição da
sua marca durante todo o período do evento.

Eventos
Patrocinados

Patrocinio
Local

Patrocinio
Local

Escritórios Regionais participantes:


















Alto Tietê - Mogi das Cruzes
Araçatuba
Araraquara
Baixada Santista - Santos
Barretos
Bauru
Botucatu
Campinas
Capital Centro - República
Capital Leste I - Tatuapé
Capital Leste II – Itaquera
Capital Norte - Santana
Capital Oeste - Barra Funda
Capital Sul - Santo Amaro
Franca
Grande ABC - Santo André
Guaratinguetá


















Guarulhos
Jundiaí
Marília
Osasco
Ourinhos
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Piracicaba
Presidente Prudente
Ribeirão Preto
São José do Rio Preto
São Carlos
São João da Boa Vista
São José dos Campos
Sorocaba
Sudoeste - Itapeva
Vale do Ribeira - Registro
Votuporanga

“

Patrocinio
Local
Cota Prata
Contrapartidas:
•

Mesa para exposição de soluções;

•

Entrega de materiais e/ou brindes de divulgação.

Investimento (por oficina):
R$ 360,00 – Para Micro e Pequenas Empresas
R$ 850,00 – Para Médias e Grandes Empresas

Patrocinio Local
Cota Ouro

“

Contrapartidas:
•

Mesa para exposição de soluções;

•

Entrega de materiais e/ou brindes de divulgação;

•

Disponibilidade para levar um banner institucional;

•

Disponibilidade para levar um promotor de vendas;

•

Apresentação da empresa (3 minutos) antes do início da oficina.

Investimento (por oficina):
R$ 550,00 – Para Micro e Pequenas Empresas
R$ 1.300,00 – Para Médias e Grandes Empresas

“

Obrigado!

Unidade Comercial

sp-unidadecomercial@sebraesp.com.br
(11) 3177-4973

