
 

 

 

 

 

 

Quotas de Patrocínio e Apoio 
 
 

Convidamos a sua empresa a fazer parte do Startpsi - Congresso Brasileiro de Inovação em Avaliação 

Psicológica, Neurociências e interdisciplinaridades. O evento visa apresentar perspectivas inovadoras no diálogo 

com a prática, pesquisa e o mercado, rompendo fronteiras para estudar e abordar o bem-estar, além dos 

transtornos mentais. Conferencistas internacionais, palestrantes de todo o país, empresas e startups 

apresentarão os mais diversos contextos de inovação e empreendedorismo na área da Psicologia, Fonoaudiologia, 

Medicina, Psicopedagogia e interdisciplinaridades. 

Onde: Centro de eventos do BarraShoppingSul - Porto Alegre/RS (O complexo possui área de 2.200mts e incluirá 

auditórios simultâneos e espaço para exposições. Pretende-se receber aproximadamente 1.000 participantes. 

Quando: 13 a 15 de setembro de 2018. 

Quem: O público alvo é formado por profissionais, pós-graduandos, universitários, empresários e startups 

relacionados ao tema. 

 

Confira os pacotes disponíveis: 

 

Pacote Diamante: 

Investimento: 

 20.000,00 (Vinte mil reais – sendo 50% no ato da adesão e 50% até o dia 01/09/2018); 
 Um palestrante internacional (escolhido em comum acordo com a comissão científica) incluindo 

passagens, hospedagem e honorários;  
 Um palestrante nacional (escolhido em comum acordo com a comissão científica) incluindo passagens, e 

honorários. 
 

Contrapartidas: 
 Participação em painel; 
 Exibição de vídeo institucional (de até 3 minutos) no auditório principal em intervalos que antecedem 

palestras e debates (deve ser encaminhado até 15/08/18); 
 Logo do patrocinador nas salas de conferência, na categoria Diamante; 
 Brindes do patrocinador na sacola (devem ser encaminhados até 15/08/18); 
 Logo do patrocinador como Diamante no site do evento; 
 Nome incluso em posts nas redes sociais e mailings; 
 5 ingressos cortesia (consumo próprio ou ações de MKT). 

 



 

 

 
 

 

 
 

Pacote Ouro: 
 

Investimento: 
 Um palestrante internacional (escolhido em comum acordo com a comissão científica) incluindo 

passagens, hospedagem e honorários;  
 Um palestrante nacional (escolhido em comum acordo com a comissão científica) incluindo passagens, 

hospedagem e honorários. 

Contrapartidas: 
 Participação em painel; 
 Logo do patrocinador nas salas de conferência, na categoria Ouro; 
 Brindes do patrocinador na sacola (devem ser encaminhados até 15/08/18); 
 Logo do patrocinador como Ouro no site do evento; 
 Nome incluso em posts nas redes sociais e mailings; 
 3 ingressos cortesia (consumo próprio ou ações de MKT). 

 
 

Pacote Prata I: 
 

Investimento: 
 Fornecimento das sacolas do evento, com padrão definido pela equipe técnica, com os logo Startpsi e 

Projecto – fornecidos pelo MKT do evento (na quantidade necessária – podendo chegar a 1.500). 

Contrapartidas: 
 Logo do patrocinador nas sacolas do evento junto aos logos descritos acima; 
 Logo do patrocinador nas salas de conferência na categoria Prata; 
 Brindes do patrocinador na sacola (devem ser encaminhados até 15/08/18); 
 Logo do patrocinador como Prata no site do evento; 
 Nome incluso em posts nas redes sociais e mailings; 
 3 ingressos cortesia (consumo próprio ou ações de MKT). 

 
  

Pacote Prata II: 
 

Investimento: 
 Instalação de pacote WIFI que dê cobertura para toda a área do evento durante todo o período de 

funcionamento (desde as instalações, na véspera, até o término do mesmo). 

Contrapartidas: 
 Logo do patrocinador nos banners de Zona WIFI; 
 Logo do patrocinador nas salas de conferência na categoria Prata; 
 Brindes do patrocinador na sacola (devem ser encaminhados até 15/08/18); 
 Logo do patrocinador como Prata no site do evento; 
 Nome incluso em posts nas redes sociais e mailings; 
 3 ingressos cortesia (consumo próprio ou ações de MKT). 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Pacote Prata III: 
 

Investimento: 
 R$ 10.000,00 sendo 50% no ato da adesão e 50% até o dia 01/09/2018); 

Contrapartidas: 
 Logo do patrocinador nas salas de conferência na categoria Prata; 
 Brindes do patrocinador na sacola (devem ser encaminhados até 15/08/18); 
 Logo do patrocinador como Prata no site do evento; 
 Nome incluso em posts nas redes sociais e mailings; 
 3 ingressos cortesia (consumo próprio ou ações de MKT). 

 

 

Pacote Bronze I: 
Investimento: 

 Fornecimento de Aplicativo compatível com Android e IOS para promover acesso aos participantes a 
programação de todo o evento. 
 

Pacote Bronze II: 
Investimento: 

 Fornecimento de Crachás completos em papel semente, com os logo Startpsi e Projecto – fornecidos 
pelo MKT do evento (na quantidade necessária – podendo chegar a 1.500). Contrapartida especial logo 
do patrocinador no crachá. 
 

Pacote Bronze III: 
Investimento: 

 Fornecimento de 1.500 blocos de anotações (devem ser encaminhados até 15/08/18). 

 

Pacote Bronze IV: 
Investimento: 

 Fornecimento de 1500 canetas “plantáveis” com os logo Startpsi / Projecto (devem ser encaminhados 
até 15/08/18). O patrocinador poderá colocar seu logo na caneta também. 

 

Pacote Bronze V: 
Investimento: 

 Fornecimento de quatro totens de recarga de celulares (esse material pode estar customizado com logo 
do fornecedor) 

 

Contrapartidas aos Pacotes Bronze I, II, III e IV 

 
 Logo do patrocinador nas salas de conferência na categoria Bronze; 
 Logo do patrocinador como Bronze no site do evento; 
 Nome incluso em posts nas redes sociais e mailings; 
 2 ingressos cortesia (consumo próprio ou ações de MKT). 

 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Pacote Apoio 

 

 
 
Investimento: 

 Distribuição de café ou água ou sucos ou refrigerantes ou alimentos – de fabricantes consagrados no 
mercado e com selo de segurança alimentar. Devem apresentar equipe que suporte a distribuição nos 
horários de coffee break (ver horários no site com a programação do evento). 

 

Contrapartidas: 
 Espaço para expor e servir o produto junto ao circuito de inovações. 
 Suporte de cozinha completa e refrigeração nos bastidores do centro de convenções. 
 Logo do apoiador na sala principal de conferências como Apoio; 
 Logo do apoiador como Apoio no site do evento; 
 Nome incluso em posts nas redes sociais e mailings; 
 1 ingresso cortesia (consumo próprio ou ações de MKT). 

 
 
 

 

Mais informações, solicite contato com nossa equipe de comunicação através do e-mail 
marjana.comunicacao@projecto-psi.com  
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