
FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

Organização e Reservas: Prática Eventos
Entre em contato conosco através dos telefones:

(85) 3433.7688  -  3433.7684
E-mail: coordenacaopratica@secrel.com.br

www.feiraexpolog.com.br



Numa privilegiada ambiência para a realização de negócios no segmento da 
Logística e a realização de debates sobre temas de grande relevância para a 
melhoria dos modais logísticos, de armazenagem e comércio exterior do 
país, acontecerá nos dias 22 e 23 de novembro de 2017, no Centro de 
Eventos do Ceará, a IX edição da Feira Internacional de Logística, 
concomitante à realização do XII Seminário Internacional de Logística.
 
A Feira e Seminário receberão os maiores players da Cadeia Produtiva de 
Logística, onde será proporcionado a abertura de canais de mercado e a 
realização de negócios e parcerias, numa efetiva relação entre demanda e 
demandados. Estarão presentes expositores de produtos, equipamentos e 
serviços, promovendo a disseminação de novas tecnologias, lançamento de 
produtos e insumos, estreitando relações no país e no exterior entre 
fornecedores e usuários.
 
A região do país que mais cresce, o Nordeste, será o cenário para esta 
realização. O Nordeste apresenta diferenciais comparativos e competitivos, 
pois está muito próximo dos mercados europeu e norte americano; os 
portos não estão congestionados; e estados nordestinos estão dando 
incentivos para que a eficiência na movimentação das cargas seja 
incrementada. Estes fatores serão mostrados como diferenciais propícios à 
geração de negócios entre as demais regiões do país.
 
Grandes oportunidades de negócios estão presentes em nosso Brasil, mas 
precisamos saber onde e como investir. Temos o Programa de Investimento 
em Logística (PIL) em vigência, com bilhões a serem investidos. Por isso, 
eventos de grande porte seguem fortes no país, para servir de balizador 
para a geração de negócio e de incentivo para o empresariado.

A EXPOLOG  estará instalada  em uma área de mais de 5.000 m2, no Centro 
de Eventos do Ceará o mais moderno da América Latina e contando com os 
principais nomes da Logística, que ajudarão a transformar os seus negócios 
com ideias inovadoras e planos para fortalecer a cadeia da logística em 
nosso país.
 

5 mil m²
de estrutura

4.500
participantes

32 
palestras e

debates
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COTA DE PATROCÍNIO

Benefícios 

• Encarte de material institucional/publicitário do patrocinador nas pastas dos participantes (material fornecido pelo patrocinador); 
• Exposição de 01 banner do patrocinador (confecção do banner a cargo do patrocinador);
• Projeção da logomarca do patrocinador em monitores de LCD, localizados na entrada do auditório principal e no ambiente da Feira no 

Pavilhão Leste, (logo alternada com a dos demais patrocinadores);
• Projeção da logomarca do patrocinador nos telões, durante o período que antecede a Solenidade de abertura (logo alternada com os 

demais patrocinadores);
• Citação do nome do patrocinador pelo mestre de cerimônia na solenidade de abertura;
• Cessão de espaço para veiculação de vídeo institucional do patrocinador de até 4 minutos antes do início das palestras;
• Divulgação da marca em 06 anúncios de ¼ de página do evento, juntamente com as marcas dos demais patrocinadores/apoiadores a 

serem veiculados em jornais de circulação regional na quinzena que antecede ao evento; 
• Divulgação da logomarca do patrocinador no site do evento: www.feiraexpolog.com.br, 10 dias após envio da logomarca para a 

Organização;
• Exposição da marca promocional do patrocinador em 500 blocos de anotações dos participantes; 
• Exposição da marca promocional do patrocinador em 500 folderes dos participantes com a Programação Final do evento que serão 

entregues aos participantes durante a realização do evento;
• Exposição da logomarca do patrocinador em 01 Pórtico de Entrada do Centro de Eventos – Entrada principal;
• Exposição da logomarca do patrocinador em 01 Painel de fundo de palco auditório principal;
• Exposição da logomarca do patrocinador em 01 Pórtico de Entrada da EXPOLOG – Seja bem-vindo;
• Exposição da logomarca do patrocinador em 01 Pórtico de Saída da EXPOLOG – Aguardamos você em 2018;
• Exposição da logomarca do patrocinador em 01 Painel com a Programação geral do evento; 
• Exposição da logomarca do patrocinador em 04 Tótens de sinalização direcional da EXPOLOG;
• Stand de 36m². Ao patrocinador serão oferecidas 02 alternativas de layout/projeto para ambientação e decoração deste stand para 

escolha; 
• Inserção da logomarca do patrocinador em newsletters de divulgação que será enviada ao mailing geral do evento, na quinzena que 

antecede ao evento.

Investimento:
R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

COTA DE APOIO

Benefícios 

• Projeção da logomarca do patrocinador nos telões, durante o período que antecede a Solenidade de abertura (logo alternada com os 

demais patrocinadores);

• Citação do nome do patrocinador pelo mestre de cerimônia na solenidade de abertura;

• Divulgação da marca em 03 anúncios de ¼ de página do evento, juntamente com as marcas dos demais patrocinadores/apoiadores a 

serem veiculados em jornais de circulação regional na quinzena que antecede ao evento; 

• Divulgação da logomarca do apoiador no site do evento: www.feiraexpolog.com.br, 10 dias após envio da logomarca para a organizadora;

• Exposição da marca promocional em 500 folderes dos participantes com a Programação Final do evento que serão entregues aos 

participantes durante a realização do evento;

• Exposição da logomarca em 01 Pórtico de Entrada do Centro de Eventos – Entrada principal;

• Exposição da logomarca em 01 Painel de fundo de palco auditório principal;

• Stand de 18m². Ao patrocinador serão oferecidas 02 alternativas de layout/projeto para ambientação e decoração deste stand para 

escolha; 

• Inserção da logomarca do patrocinador em newsletters de divulgação que será enviada ao mailing geral do evento, na quinzena que 

antecede ao evento.

Investimento:
R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).
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ESTANDES

ESTANDE DECORADO 

Locação de Stand decorado, onde o Expositor terá a oportunidade de expor as informações sobre seus produtos e experiências, manter contato 

em estande que estará localizado em área estratégica da EXPOLOG. O Expositor receberá 02 alternativas de layout/projeto para ambientação 
e decoração deste stand. No valor da locação do Stand estarão contemplados os seguintes itens: Custos com a criação do projeto, Montagem, 
decoração, ambientação e manutenção do stand e Desmontagem. 

Investimento:
Valor do m2 decorado: R$ 990,00
 

 Estand de 36m2 – R$ 35.640,00 
(Trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta Reais) 

 

Estand de 18m2 – R$ 17.820,00 
(Dezessete mil, oitocentos e vinte Reais).

ESTANDE BÁSICO 

de testeira de 0,98cm x 0,27cm com a logo em adesivo. 01 (um) conjunto de mesa, com tampo de vidro, medindo 0,80cm de diâmetro, com 

de alumínio, contendo uma banqueta. As imagens que serão adesivadas, de acordo com o Stand adquirido e serão fornecidas pela empresa 
expositora.

Investimento:
Valor do m2 básico: R$ 560,00 

Estande de 36m2 - R$ 20.160,00
(Vinte mil, cento e sessenta Reais) 

Estande de 18m2 – R$ 10.080,00
(Dez mil e oitenta Reais); 

Estande de 9m2 – R$ 5.040,00
(Cinco mil e quarenta Reais). 

FORMATO DE PAGAMENTO
 

O valor total ajustado poderá ser pago em 05 parcelas, conforme cronograma de desembolso abaixo:

1ª Parcela no ato da assinatura do contrato; 
2ª Parcela agosto de 2017; 
3ª Parcela setembro de 2017; 
4ª Parcela outubro de 2017;
5ª Parcela novembro de 2017 (sendo a última parcela até o dia 10 de novembro de 2017). 

Pagamento à vista com 5% de desconto. 



ESTANDES

ESTANDE DECORADO 

Locação de Stand decorado, onde o Expositor terá a oportunidade de expor as informações sobre seus produtos e experiências, manter contato 

em estande que estará localizado em área estratégica da EXPOLOG. O Expositor receberá 02 alternativas de layout/projeto para ambientação 
e decoração deste stand. No valor da locação do Stand estarão contemplados os seguintes itens: Custos com a criação do projeto, Montagem, 
decoração, ambientação e manutenção do stand e Desmontagem. 

Investimento:
Valor do m2 decorado: R$ 990,00
 

 Estand de 36m2 – R$ 35.640,00 
(Trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta Reais) 

 

Estand de 18m2 – R$ 17.820,00 
(Dezessete mil, oitocentos e vinte Reais).

ESTANDE BÁSICO 

de testeira de 0,98cm x 0,27cm com a logo em adesivo. 01 (um) conjunto de mesa, com tampo de vidro, medindo 0,80cm de diâmetro, com 

de alumínio, contendo uma banqueta. As imagens que serão adesivadas, de acordo com o Stand adquirido e serão fornecidas pela empresa 
expositora.

Investimento:
Valor do m2 básico: R$ 560,00 

Estande de 36m2 - R$ 20.160,00
(Vinte mil, cento e sessenta Reais) 

Estande de 18m2 – R$ 10.080,00
(Dez mil e oitenta Reais); 

Estande de 9m2 – R$ 5.040,00
(Cinco mil e quarenta Reais). 

FORMATO DE PAGAMENTO
 

O valor total ajustado poderá ser pago em 05 parcelas, conforme cronograma de desembolso abaixo:

1ª Parcela no ato da assinatura do contrato; 
2ª Parcela agosto de 2017; 
3ª Parcela setembro de 2017; 
4ª Parcela outubro de 2017;
5ª Parcela novembro de 2017 (sendo a última parcela até o dia 10 de novembro de 2017). 

Pagamento à vista com 5% de desconto. 



FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

Organização e Reservas: Prática Eventos
Entre em contato conosco através dos telefones:

(85) 3433.7688  -  3433.7684
E-mail: coordenacaopratica@secrel.com.br

www.feiraexpolog.com.br


