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Apresentação

O Congresso Brasileiro de Ciência do Solo (CBCS) é o maior

e mais importante evento ligado à Ciência do Solo no Brasil.

O evento é promovido a cada dois anos pela Sociedade

Brasileira de Ciência do Solo (SBCS), e reúne

aproximadamente 3000 participantes.
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O Evento

XXXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE 

CIÊNCIA DO SOLO

Data: 28 de julho a 02 de agosto de 2013

Local: Costão do Santinho Resort

Florianópolis/SC
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Tema Central

“CIÊNCIA DO SOLO: PARA QUÊ E PARA QUEM?”
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Local

Costão do Santinho Resort
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Objetivos

Aplicabilidade da Ciência do Solo nas diversas áreas de conhecimento,

como desastres naturais (englobando não somente a área de solos, mas

também geologia, geotecnia, geomorfologia e clima), planejamento do

uso e manejo das terras, ordenamento territorial, uso e manejo das

terras nas encostas, relação solo/água, entre outros.
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Público Alvo

 Pesquisadores, extensionistas rurais, professores, profissionais 

liberais e estudantes de graduação e pós-graduação, ligados à 

Ciência do Solo e áreas afins;

 Entidades públicas e privadas ligadas ao ensino, à pesquisa e 

extensão rural atuantes no território brasileiro e em outros países.
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Formas de 

participação

Sua empresa poderá contribuir para o desenvolvimento sustentável 

a partir do “uso do solo”, participando do evento nas seguintes 

modalidades:

Patrocínio Master – R$ 150.000,00

Patrocínio Diamante - R$ 100.000,00

Patrocínio Ouro – R$ 50.000,00

Patrocínio Prata – R$ 35.000,00

Patrocínio Bronze – R$ 10.000,00

Aquisição de estande 9m² – R$ 5.000,00

Aquisição de área livre 9m² - R$ 3.800,00
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Patrocínio 

Master

Estande com montagem especial de 18 m² na Exposição Técnica;

03 espaços para exposição de Banner medindo 1,50 cm  x 80 cm nas salas do Congresso;

Full Banner com a logomarca no site do XXXIV CBCS;

Logomarca em todo material gráfico: folders, flyers, programa oficial, cartazes, convites, 

sinalização e crachás;

Autorização para distribuição de material promocional no formato até A4, máximo 4 

páginas, inseridas nas pastas dos Congressistas;

Logomarca projetada de forma randômica nos telões de cada sala, durante os intervalos 

das palestras;

Logomarca aplicada nas camisetas do XXXIV CBCS utilizadas pelo staff;

15 Inscrições do Congresso;
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Patrocínio 

Master

Hospedagem para 2 pessoas no Costão do Santinho Resort, em apartamento duplo, no 

período de 28 de julho a  02 de agosto de 2013;

02 convites para o jantar de Confraternização;

02 ingressos para realização da viagem técnica;
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Patrocínio 

Diamante

Estande com montagem básica de 9 m² na Exposição Técnica;

02 espaços para exposição de Banner medindo 1,50 cm  x 80 cm nas salas do 

Congresso;

Full Banner com a logomarca no site do XXXIV CBCS;

Logomarca em todo material gráfico: folders, flyers, programa oficial, cartazes, 

convites, sinalização e crachás;

Autorização para distribuição de material promocional no formato até A4, máximo 4 

páginas, inseridas nas pastas dos Congressistas;

Logomarca projetada de forma randômica nos telões de cada sala, durante os 

intervalos das palestras;

Logomarca aplicada nas camisetas do XXXIV CBCS, utilizadas pelo staff;

10 Inscrições do Congresso;

02 convites para o jantar de confraternização.
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Patrocínio 

Ouro

Estande com montagem básica de 9 m² na Exposição Técnica;

01 espaço para exposição de Banner medindo 1,50 cm  x 80 cm nas salas do 

Congresso;

Full Banner com a logomarca no site do XXXIV CBCS;

Logomarca em todo material gráfico: folders, flyers, programa oficial, cartazes, 

convites, sinalização e crachás;

Logomarca projetada de forma randômica nos telões de cada sala, durante os 

intervalos das palestras;

Logomarca aplicada nas camisetas do XXXIV CBCS, utilizadas pelo staff;

04 Inscrições do Congresso.
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Patrocínio 

Prata

01 espaço para exposição de Banner medindo 1,50 cm  x 80 cm nas salas do 

Congresso;

Full Banner com a logomarca no site do XXXIV CBCS;

Logomarca em todo material gráfico: folders, flyers, programa oficial, cartazes, 

convites, sinalização e crachás;

Logomarca projetada de forma randômica nos telões de cada sala, durante os 

intervalos das palestras;

Logomarca aplicada nas camisetas do XXXIV CBCS, utilizadas pelo staff;

02 Inscrições do Congresso.
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Patrocínio 

Bronze

Full Banner com a logomarca no site do XXXIV CBCS;

Logomarca em todo material gráfico: folders, flyers, programa oficial, cartazes, 

convites, sinalização e crachás;

Logomarca projetada de forma randômica nos telões de cada sala, durante os 

intervalos das palestras;

02 Inscrições do Congresso.
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Aquisição de estande 

ou área livre

Sua empresa poderá contribuir para o desenvolvimento sustentável a

partir do “uso do solo”, participando do evento na Exposição,

conforme abaixo:

Aquisição de estande 9m² – R$ 5.000,00

 Painéis TS/OS na cor branca padrão octanorme em alumínio anodizado fosco;

 01 spot a cada 3m2 de montagem;

 Forração grafite sobre o piso existente;

 01 tomada monofásica bipolar por estande;

 01 testeira de 1,00 x 0,50 com o nome do cliente plotado em vinil preto;

 01 mesa redonda com tampo de vidro com 80 cm de diâmetro;

 03 cadeiras

Aquisição de área livre 9m² - R$ 3.800,00
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Planta da

Exposição
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Merchandising

Além das modalidades de patrocínio e apoio e aquisição de estande, 

sua empresa também poderá optar pela aquisição de opções de 

merchandising, assim fortalecendo a ação de marketing de sua 

empresa durante evento. 

Veja as opções...

18



Merchandising

 Logomarca da sua empresa com exclusividade nas canetas 

que serão distribuídas aos congressistas, patrocinadores, 

expositores, autoridades e palestrantes.

Quantidade: 4.000 unidades 

Investimento: R$ 8.000,00

Canetas
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Merchandising

 Logomarca da sua empresa com exclusividade nos cordões 

dos crachás que serão distribuídos aos congressistas, 

patrocinadores, expositores, autoridades e palestrantes.

Quantidade: 4.000 unidades 

Investimento: R$ 10.000,00

Cordão de crachá
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Merchandising

 Ótimo local para promover relacionamento durante a abertura 

do XXXIV CBCS;

 Encarte de material promocional na pasta do congressista

 Exposição de um banner – “Coquetel patrocinado pela empresa........”

 3 inscrições no Congresso

Investimento (3 cotas): R$ 30.000,00 (cada cota)

Coquetel
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Merchandising

 Apresentação de 30 minutos na abertura do Congresso;

 Citação do apoio pelo mestre de cerimônias na abertura;

 Encarte de material promocional na pasta do congressista

Investimento (2 cotas): R$ 15.000,00 (cada cota)

Apresentação Escola de Teatro Bolshoi
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Merchandising

 Ótimo local para promover relacionamento durante o coffee-break do

XXXIV CBCS;

 Encarte de material promocional na pasta do congressista

 Exposição de um banner – “Coffee-Break patrocinado pela empresa........”

 3 inscrições no Congresso

Investimento (8 cotas): R$ 30.000,00 (cada cota)

Coffee-Break 
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Merchandising

 Ótimo local para promover relacionamento durante o Jantar de 

Confraternização do XXXIV CBCS;

 Encarte de material promocional na pasta do congressista

 Exposição de um banner – “Jantar patrocinado pela empresa........”

 3 inscrições no Congresso

Investimento (2 cotas): R$ 25.000,00 (cada cota)

Jantar de Confraternização

24



Como participar

Forma de Pagamento

 À vista com desconto de 10%;

 Em até 5x (vezes), com a última parcela até o dia 05/07/2013;

Garanta a participação da sua empresa/ instituição. 

Para garantir a participação da sua empresa como patrocinadora ou

expositora, solicite a ficha de reserva pelo email

sabrina@projectaeventos.com.br
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Rua Dom Jaime Câmara, 157 sala 507

88015-120  Florianópolis - SC

(48)  3028 2004

www.projectaeventos.com.br 

Sabrina Alves – (48) 9949-7679

Organização

Aguardamos o seu contato!
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