QUERO DIVULGAR
MINHA MARCA

Quero divulgar minha marca

EVENTOS PATROCINADOS!
Capacitações coletivas que abordam conceitos e práticas relevantes para os pequenos
negócios ou para quem deseja empreender. De forma prática e direta, os conteúdos são
ensinados por meio de exposição, ferramentas, exemplos e casos aderentes à realidade
dos participantes.

Público: Potenciais Empresários, MEIs, Micro e Pequenas Empresas.

Formatos
•
•
•
•

Cursos
Palestras
Oficinas
Seminários

Temas
•
•
•
•

Empreendedorismo
Planejamento
Pessoas
Finanças

•
•
•
•

Mercado e Vendas
Leis
Inovação
Organização
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EVENTOS PATROCINADOS!
Patrocínio Local presencial
Dentre os benefícios de ser um patrocinador local dos Eventos do Sebrae, 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.

Cota Prata

Cota Ouro

Contrapartidas:

Contrapartidas:

•
•

Mesa para exposição de soluções;
Entrega de materiais e/ou brindes de
divulgação.

•
•
•
•
•

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.
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EVENTOS PATROCINADOS!
Patrocínio Local digital

Diante de um cenário de necessários ajustes, o mundo digital cresceu e o Sebrae oferece
também a opção de ser patrocinador de eventos na modalidade on-line. As transmissões
proporcionam diversos benefícios à sua marca, como o destaque durante o evento junto às
empresas e empreendedores participantes e o possível contato e entrega de materiais de
maneira remota.

Cota Prata

Cota Ouro

Contrapartidas:

Contrapartidas:

•

•

Apresentação da empresa (2 minutosSebrae) antes do início da capacitação
para divulgação no chat;
Entrega de materiais e/ou brindes de
divulgação via chat.

•

•

•

Apresentação pela empresa (3 minutos) antes do
início da capacitação para divulgação no chat;
Entrega de materiais e/ou brindes de divulgação
via chat;
Template inicial e final contendo logo e menção da
empresa como Patrocinador.
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SALA PATROCINADA!

Personalizando as salas dos Escritórios Regionais do Sebrae-SP a sua empresa poderá ter
mais de 500 leads impactados diretamente todo o mês!
Além da personalização da sala, o patrocinador terá direito:
o
Disparo de e-mail marketing mensal para os clientes capacitados na sala patrocinada.
o
Utilização da sala para promover ações extras (previamente acordadas com o Sebrae)
que estimulem a troca de experiências;
o
Customizações gerais do ambiente para torná-lo a cara da sua empresa!

Quero divulgar minha marca

E-BOOK PATROCINADO!

Conteúdos diversos do portfólio Sebrae assinados
pela marca da sua empresa.
Desenvolver e promover a disseminação de conteúdo
relevante ao público é através dos nossos e-books.
O QUE ESTÁ CONTEMPLADO:

• Logo do patrocinador;
• Hotsite personalizado para download do e-book.
1. Patrocínio contempla a colocação do logo do patrocinador no e-book
2. Patrocínio possível para divulgação em campanhas agendadas pelo Sebrae
3. Patrocínio possível para divulgação em Hotsite personalizado
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E-MAIL MARKETING!

O disparo de e-mail marketing do Sebrae-SP permite criar ações segmentadas e focadas
no perfil e no interesse dos seus leads.
É importante entregarmos algum benefício real para criar atratividade perante o público,
podendo ser descontos especiais e/ou outros valores agregados.

Segmentações possíveis
Perfil (PF/PJ)

Região

Setor/Segmento

Porte/CNAE
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BANNER E-MAIL MARKETING!
UTILIZE-SE DO E-MAIL MARKETING QUE O SEBRAE-SP ENVIA AOS SEUS CLIENTES PARA
DIVULGAR A SUA MARCA.
Como opção de divulgação da marca ou como um meio de divulgação de seus produtos e
serviços, o Sebrae-SP oferece a possibilidade de patrocínio dos e-mails que enviamos aos
nossos clientes, com foco em matérias e ações periódicas, como por exemplo, a edição
online do Jornal de Negócios e Feira do Empreendedor.
São mais de 900.000 e-mails válidos atualmente ativos na base do Sebrae-SP.

Formato
O banner deve conter o formato 100 x 600 pixels.
Arte desenvolvida pelo anunciante.

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

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

*Sujeito a alterações

