VIII CLANA: Modalidades de Patrocínio  Valores  Cortesias
PATROCÍNIO

COLABORAÇÃO

ESPAÇO
PROMOCIONAL*

Capa de
Cadeiras **

Inscrições cortesia no Congresso

4

1

3

2

Inclusão de Encartes da empresa
nas Pastas do Congresso (medida
máxima tamanho A4)

2 tipos

1 tipo

2 tipos

1 tipo

Logomarca e link da empresa no
site CBNA
Logomarca da empresa no
banner oficial nas Salas de
Palestras
Logomarca nos Anais eletrônico
do Congresso
Logomarca no material de
divulgação impresso e eletrônico
Logomarca no certificado
Logomarca nos crachás
Logomarca na Bolsa do evento
Canetas e Bloco de Anotações
(cedidos pela empresa)
Mailing dos participantes
Importante!!!
Empresas Provisionais do CBNA: Terão desconto de 10% sobre o valor de qualquer uma das modalidades,
ficando garantidas as cortesias da modalidade escolhida. Além disso, poderão indicar 05 profissionais
convidados mediante o pagamento de inscrição com desconto que é reservado aos associados do CBNA (a
relação das empresas provisionais e valores de inscrição estão disponíveis no site www.cbna.com.br)
*Palestra Promocional (por sala): disponível para as 08 primeiras empresas que confirmarem interesse. No
ato da adesão, deverá ser indicada a data e a sala de sua preferência para a apresentação da palestra.
(esgotado)
**Capa de cadeiras (por sala): reservado para as quatro primeiras empresas que confirmarem interesse. No
ato da adesão a empresa deverá escolher a sala de sua preferência para a montagem das cadeiras.
Palestrantes do exterior: As empresas que estiverem patrocinando palestrantes estrangeiros (Aéreo/Hotel
e qualquer outra despesa decorrente da vinda do palestrante) terão direito às cortesias oferecidas à
categoria “Colaboração”, acrescida da inclusão da logomarca no material do evento e de uma inscrição
gratuita. Aquelas que optarem pela categoria “Patrocinador” e que também estiverem patrocinando
palestrante (s) estrangeiro (s) terão desconto no valor do patrocínio e garantidas as cortesias desta
modalidade.
Para mais informações, contate o CBNA

CBNA: Fone: 19-3232-7518
www.cbna.com.br cbna@lexxa.com.br cbna@cbna.com.br

