Proposta de Patrocínio

Soluções Setoriais para Agronegócio
2019

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
nos projetos que desenvolvemos.
• Apresentamos a proposta de patrocínio que propicia ampliação da rede de
contatos, networking, realização de novos negócios e novas parcerias através da
participação no cronograma de atividades no segmento de agronegócios
atendido no primeiro semestre de 2019.
• As empresas poderão escolher uma data para apresentação presencial dos seus
produtos e serviços, que serão restritas a uma empresa patrocinadora por data e
de acordo com a ordem de contratação.

Soluções Setoriais 2019
O Programa é composto por uma trilha com ações distribuídas em palestras, oficinas,
cursos e acompanhamento de especialistas nas áreas de planejamento, marketing,
finanças e gestão de pessoas, que contará com um público de 19 produtores rurais de
flores e plantas ornamentais. São produtores que estão continuando o trabalho do ano
anterior com a participação em um projeto vocacional. Lembrando que teremos outros
segmentos a serem trabalhados ao longo do ano:

•
•
•
•
•
•
•

Dentistas
Beleza e Estética
Indústria de Alimentos e Bebidas
Advogados
Olericultura
Varejo da Moda
Corretores de Seguros e/ou
imóveis

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;
• Aumento na visibilidade com as empresas participantes dos projetos;
• A marca da empresa patrocinadora estará associada ao reforço positivo de
um fornecedor que se preocupa com seus clientes e incentiva sua evolução
e, consequentemente reflete no desenvolvimento de toda a cadeia produtiva
(indústria, comércio e serviços).

Modalidade de patrocínio
• Cotas:
•

PRATA

- Uma mesa para exposição de soluções;
- Entrega de materiais e/ou brindes de divulgação;
- Disponibilidade para levar um banner institucional (no espaço de exposição);
- Disponibilidade para levar um promotor de vendas (no espaço de exposição);

•

OURO

- Uma mesa para exposição de soluções;
- Entrega de materiais e/ou brindes de divulgação;
- Disponibilidade para levar um banner institucional (no espaço de exposição);
- Disponibilidade para levar um promotor de vendas (no espaço de exposição);
- Apresentação de 3 minutos dos produtos e soluções da empresa.

Investimento
Micro e Pequenas Empresas

Valor

Cota Prata

R$2.000,00

Cota Ouro

R$3.000,00

Médias e Grandes Empresas

Valor

Cota Prata

R$ 4.000,00

Cota Ouro

R$ 5.000,00

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, MASTERCARD e ELO)

Obrigada!
Roseli Lima
roselilb@sebraesp.com.br
Fone: (11) 99199-1933

