ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE POLÍMEROS – ABPol
CNPJ 57.716.367/0001-23

Inscr. Estadual – Isenta

Rua São Paulo 994 - CEP: 13560-3 40 - São Carlos/SP - Tel/fax (16)3374.3949

E-mail: abpol@abpol.org.br - www.abpol.org.br

16° Congresso Brasileiro de Polímeros – 16° CBPol
24 a 28 de outubro de 2021
Virtual “on line” - Ouro Preto – MG

Modalidade de Participação – PATROCINADOR – PLATINA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Investimento – R$20.000,00 (vinte mil reais)
Stand Virtual para apresentação de seus produtos e serviços;
Divulgação da logomarca da empresa no site do 16º CBPol e na plataforma com destaque;
03 (três) palestras técnicas mercadológica de 20 minutos cada;
05 (cinco) inscrições para funcionário participar do congresso, inclusive com a submissão de trabalho;
Nome da empresa como Patrono de uma sala das apresentações orais;
Menção do nome da empresa como oferecimento de um dos prêmios da ABPol;
Menção do nome da empresa como oferecimento de um dos prêmios de melhor Pôster;
04 (quatro) anúncios na revista polímeros ciência e tecnologia página inteira;
08 (oito) disparos de newsletter aos contatos da ABPol;
Anuidade como sócia Patrocinadora, período que compreende 2021 a outubro de 2023;
03 (três) inscrições gratuitas à funcionários, em um dos cursos oferecidos pela ABPol;
Demais inscrições nos cursos, terão 50 % de desconto do valor de profissionais não associado;
Desconto na aquisição de livros de nossa biblioteca a todos os funcionários.

Modalidade de Participação – PATROCINADOR – OURO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

Investimento – R$15.000,00 (quinze mil reais)
Stand Virtual para apresentação de seus produtos e serviços;
Divulgação da logomarca da empresa no site do 16º CBPol e na plataforma com destaque;
02 (duas) palestras técnicas mercadológica de 20 minutos cada;
04 (quatro) inscrições para funcionário participar do congresso, inclusive com a submissão de trabalho;
Nome da empresa como Patrono de uma sala das apresentações orais;
Menção do nome da empresa como oferecimento de um dos prêmios da ABPol;
Menção do nome da empresa como oferecimento de um dos prêmios de melhor Pôster;
03 (três) anúncios na revista polímeros ciência e tecnologia página inteira;
06 (seis) disparos de newsletter aos contatos da ABPol;
Anuidade como sócia Patrocinadora, período que compreende 2021 a outubro de 2022;
02 (duas) inscrições gratuitas à funcionários, em um dos cursos oferecidos pela ABPol;
Demais inscrições nos cursos, terão 40 % de desconto do valor de profissionais não associado;
Desconto na aquisição de livros de nossa biblioteca a todos os funcionários.

Modalidade de Participação – PATROCINADOR – PRATA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Investimento – R$11.000,00 (onze mil reais)
Stand Virtual para apresentação de seus produtos e serviços;
Divulgação da logomarca da empresa no site do 16º CBPol e na plataforma com destaque;
01 (uma) palestra técnica mercadológica de 20 minutos;
03 (Três) inscrições para funcionários participar do congresso, inclusive com a submissão de trabalho;
Nome da empresa como Patrono de uma sala das apresentações orais;
Menção do nome da empresa como oferecimento de um dos prêmios de melhor Pôster;
02 (dois) anúncios na revista polímeros ciência e tecnologia página inteira;
04 (quatro) disparos de newsletter aos contatos da ABPol;
Anuidade como sócia Patrocinadora, período que compreende 2021 a outubro de 2022;
01 (uma) inscrição gratuita à funcionário, em um dos cursos oferecidos pela ABPol;
Demais inscrições nos cursos, terão 30 % de desconto do valor de profissional não associado;
Desconto na aquisição de livros de nossa biblioteca a todos os funcionários.

Modalidade de Participação – EXPOSITOR – SÊNIOR
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Investimento – R$8.000,00 (oito mil reais)
Stand Virtual para apresentação de seus produtos e serviços;
Divulgação da logomarca da empresa no site do 16º CBPol e na plataforma;
01 (uma) palestra técnicas mercadológica de 20 minutos;
03 (três) inscrições para funcionários participar do congresso;
01 (um) anúncio na revista polímeros ciência e tecnologia página inteira;
03 (três) disparos de newsletter aos contatos da ABPol;
Anuidade como sócia Coletiva, período que compreende 2021 a outubro de 2022;
Desconto de 30% do valor de profissional não associado na inscrição em cursos da ABPol;
Desconto na aquisição de livros de nossa biblioteca a todos os funcionários.

Modalidade de Participação – EXPOSITOR – MÁSTER
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Investimento – R$5.000,00 (cinco mil reais)
Stand Virtual para apresentação de seus produtos e serviços;
Divulgação da logomarca da empresa no site do 16º CBPol e na plataforma;
01 (uma) palestra técnicas mercadológica de 20 minutos;
02 (duas) inscrições para funcionários participar do congresso;
01 (um) anúncio na revista polímeros ciência e tecnologia ½ página;
02 (dois) disparos de newsletter aos contatos da ABPol;
Anuidade como sócia Coletiva, período que compreende 2021 a outubro de 2022;
Desconto de 30% do valor de profissional não associado na inscrição de 5 funcionários em cursos da ABPol;
Desconto na aquisição de livros de nossa biblioteca a todos os funcionários.

Modalidade de Participação – EXPOSITOR – JUNIOR
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Investimento – R$3.000,00 (três mil reais)
Stand Virtual para apresentação de seus produtos e serviços;
Divulgação da logomarca da empresa no site do 16º CBPol e na plataforma;
01 (uma) palestra técnicas mercadológica de 20 minutos cada;
01 (uma) inscrição para funcionário participar do congresso;
01 (um) anúncio na revista polímeros ciência e tecnologia 1/4 página;
01 (um) disparo de newsletter aos contatos da ABPol;
Desconto de 30% do valor de profissional não associado na inscrição de 2 funcionários em cursos da ABPol;
Desconto na aquisição de livros de nossa biblioteca a todos os funcionários

