TECNOLOGIAS, SOLUÇÕES E MELHORIAS PARA O SETOR DO TRÂNSITO

69º ENCONTRO
NACIONAL DOS
DETRANS
Data: 16 e 17 de junho de 2021
Evento presencial
Local: Hotel San Marco
Brasília - DF

69º ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS, EM BRASÍLIA

AND tem como missão posicionar-se
assertivamente, com protagonismo e sintonia entre
os Departamentos de trânsito estaduais,
contribuindo para uma política pública de trânsito
efetiva e inovadora, a fim de garantir a consecução
das diretrizes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

69º ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS
TECNOLOGIAS, SOLUÇÕES E MELHORIAS PARA O SETOR DO TRÂNSITO

1

2

3

4

Eixos Temáticos

Revolução e
Interação Digital

Políticas Públicas e
Fortalecimento Institucional

Segurança de dados

de

dir

e ta

Atualiz
ar s
ua

un i dade .
a com

ai s
ission .
rof

Conecte
a sua marca

u
s se
s
e
rviços d

uçã

o científica nas

a
e
r
á

log
no

ao

m
e
a

p

ec

en

od

ia.

sa

.

ili

m

pr

de

re

ib
Fo

ra

ra

om
o

l

v
o
as ab
n
m
o
c
ord
e
ag
ip
u
e
q
e

da

ta

m
an

p
ns

ac

t ar

Vis

u
s
a
r
empr
o
p
x
E
es

Impac

ei

íd

n
r
e

om

.
o
d
a
erc

e
d
s

t

69º ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS

Cotas de
Patrocínio

1

Cota OURO: R$70.000,00

2

Cota PRATA: R$40.000,00

3

Cota INSTITUCIONAL: R$25.000,00

Nossas cotas de patrocínio
constituem-se na oportunidade
de apresentar e conversar sobre
temas e serviços relevantes
aos DETRANs, durante a
reunião dos Diretores Gerais.

RELAÇÃO DOS BENEFÍCIOS NA PARTICIPAÇÃO DO 69º ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS EM BSB, DIAS 16 E 17 JUN

Cota PRATA

Cota INSTITUCIONAL

Veiculação de vídeo
institucional com duração de
até 1 minuto na abertura do
evento (fornecido pelo
patrocinador);

Veiculação de vídeo
institucional com duração de
até 30 segundos durante o
evento (fornecido pelo
patrocinador);

-

Logomarca da empresa no
banner principal do evento;

Inserção da marca no banner
das salas de reuniões;

-

Citação do nome do
patrocinador pelo Mestre de
Cerimônias na abertura e
encerramento do evento;

Citação do nome do
patrocinador pelo
Mestre de Cerimônias no
encerramento do evento;

-

Direito ao mailing dos
participantes;

Direito ao mailing dos
participantes;

-

Cota OURO

RELAÇÃO DOS BENEFÍCIOS NA PARTICIPAÇÃO DO 69º ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS EM BSB, DIAS 16 E 17 JUN

Cota OURO

Material da empresa nas
pastas dos congressistas
(fornecido pelo patrocinador);

Cota PRATA

Cota INSTITUCIONAL

-

-

Prioridade na escolha de
espaço premium de lounge
no hall do evento;

Espaço de lounge
no hall do evento;

Lounge no hall do evento;

Participação almoço ou
jantar exclusivo e fechado
com os diretores com
direito a palestra Palestra
de 30 minutos; e

Participação
no coffee
break com os diretores e
palestra de 20 minutos no
plenário;

Participação de almoço
junto aos participantes do
evento, e

Participação de
4 integrantes da empresa.

Participação de
3 integrantes da empresa.

-

Participação de
3 integrantes da empresa.

69º ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS

RESUMO
Cota OURO

Veiculação de vídeo institucional com
duração de até 1 minuto na abertura
do evento (fornecido pelo patrocinador);
Logomarca da empresa no
banner principal do evento

Cota PRATA

BSB, 16 e 17 JUN

Cota INSTITUCIONAL

Veiculação de vídeo institucional com duração
de até 30 segundos durante o evento
(fornecido pelo patrocinador);
Inserção da marca no banner das salas
de reuniões

-

-

Veiculação de vídeo institucional com
duração de até 1 minuto na abertura do
evento (fornecido pelo patrocinador);

Citação do nome do patrocinador pelo
Mestre de Cerimônias no encerramento
do evento

-

Direito ao mailing dos participantes

Direito ao mailing dos participantes

-

Material da empresa nas pastas dos
congressistas (fornecido pelo patrocinador)

-

-

Prioridade na escolha de espaço premium
de lounge no hall do evento

Espaço de lounge no hall do evento

Lounge no hall do evento

Participação almoço ou jantar exclusivo
e fechado com os diretores com direito a
palestra Palestra de 30 minutos

Participação coffee break com os
diretores

Participação de almoço junto aos
participantes do evento

Participação de 4 integrantes da empresa

Participação de 3 integrantes da empresa

Participação de 3 integrantes da empresa

69º ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS
TECNOLOGIAS, SOLUÇÕES E MELHORIAS PARA O SETOR DO TRÂNSITO .

Para garantir sua participação através de uma das cotas de
patrocínio ou aquisição de um espaço de exposição, entre em
contato com a organização:
ANAMARIA
61 9.9156 5289
anamaria@and.org.br
CRISTINA ANDRADE
61 9.9123 2659

