


Bem-vindos 
ao XXIV 
SENDI 2022
Realizado a cada dois 

anos, o Seminário 

Nacional de Distribuição 

de Energia Elétrica –

SENDI é o maior evento 

de distribuição de 

energia elétrica do Brasil.

Local
Pavilhão de Carapina - Serra - ES

Data
21 a 24 de Junho de 2022

Público
Representantes das distribuidoras, 

pesquisadores, estudantes, 

empresários, autoridades e 

executivos do governo.

Objetivos
• Apresentar e discutir tendências do 

setor

• Promover a inovação e desenvolvimento 
do setor de distribuição de energia 
elétrica

• Partilhar e discutir melhorias do modelo 
regulatório brasileiro

• Promover a troca de experiências entre 
empresas distribuidoras de energia 
elétrica



3.800 Participantes

14 Países

26 Estados + Distrito Federal

151 Empresas

720 Matérias veiculadas na mídia

972 Trabalhos técnicos submetidos

Principais 
destaques do 

SENDI 2018

Uma boa oportunidade de 
ganhar visibilidade no setor



Segmento de distribuição 
de energia no Brasil

Consumidores
85,1 milhões
População: 210,1 milhões

Nº de novas ligações
1,4 milhões

Universalização
99,8%

Empregados
209,1 mil

Receita Bruta
279,6 bilhões

Encargos e Tributos
103 bilhões

Somente na distribuição

Mercado
424,2 mil GWh

Participação no PIB
3,8%
Investimentos Anuais

ISQP (maio 2019)

70,3%

dos domicílios

R$

312,0 mil GWh - Cativos

R$

Livre + Cativo

17,3 bilhõesR$

Índice de Satisfação com a 
Qualidade Percebida (ISQP)

Fonte: Abradee



A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE) é uma 

sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que reúne 41 concessionárias 

de distribuição de energia elétrica – estatais e privadas – atuantes em todas as 

regiões do país e que juntas são responsáveis pelo atendimento de 99,6% dos 

consumidores brasileiros.

A ABRADEE tem, como bandeira, contribuir para o desenvolvimento do país por 

meio de um segmento de distribuição sustentável e eficiente, com oferta de 

serviços de qualidade reconhecida pelos clientes.



A EDP no
Espírito Santo: anfitriã
A EDP, distribuidora de energia do Espírito Santo, 

atende 70 dos 78 municípios do estado e leva 

energia a 1,6 milhão de unidades consumidoras. 

Contribuindo para o desenvolvimento econômico 

e sustentável do Espírito Santo, está entre as 

empresas privadas que mais investem no estado. 

Nos últimos cinco anos, realizou investimentos 

que totalizaram R$ 1,5 bilhão.

O plano de investimento da concessionária 

incrementa as áreas de expansão e 

modernização da rede elétrica, realiza 

substituições preventivas de equipamentos, 

combate perdas e aprimora a infraestrutura e 

atendimento ao cliente, fundamentais para a 

continuidade de um serviço de qualidade superior, 

além de melhorias da segurança do sistema 

elétrico.

A EDP no Espírito Santo está entre as melhores 

distribuidoras do Brasil em termos de qualidade 

de serviços e Vitória é a capital do Brasil mais 

bem avaliada nesse quesito, com uma 

interrupção média inferior a 3 horas por ano.

Consciente de sua responsabilidade 

socioambiental, a EDP desenvolve ações que 

beneficiam as comunidades. Por meio do Instituto 

EDP, a Distribuidora desenvolve iniciativas para a 

geração de renda, melhoria da qualidade do 

ambiente estudantil, incentivo ao esporte e apoio 

à saúde. Nos últimos 10 anos, foram cerca de 90 

mil pessoas beneficiadas em mais de 150 ações 

sociais no Espírito Santo.



O Espírito Santo

Um estado que surpreende pelos contrastes e peculiaridades!

Enquanto seu litoral é plano e abriga praias famosas como Itaúnas, Praia 

dos Padres e a Praia do Riacho Doce, o interior é montanhoso e abriga o 

Pico da Bandeira, ponto mais alto da Região Sudeste e o terceiro do Brasil.

Na cidade de Vila Velha, a 154 metros de altitude, está o Convento da 

Penha. Um dos ícones do Espírito Santo, o santuário foi construído por 

escravos em 1558 em cima de um grande rochedo. De lá é possível ter uma 

linda vista da baía de Vitória, de Vila Velha e de belas praias.

Além das belezas naturais e do patrimônio histórico, o estado surpreende 

os ouvidos de quem chega com o congo capixaba, que, além de uma 

música típica, influencia fortemente as bandas da região.

Na gastronomia, o destaque é a moqueca capixaba.

O prato tem uma característica única: é servido em tradicionais panelas de 

barro, uma das peças mais representativas do artesanato capixaba.

Sua confecção é uma prática de família, passando de pai para filho, de 

geração para geração, há pelo menos 400 anos, e é tombado pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).





SENDI 2022

. Reconhecimento às distribuidoras de 

energia que mais se destacaram no 

cenário nacional

PRÊMIO 
ABRADEE

NOVIDADE 2022

. Apresentação de startups em uma 

arena dedicada à inovação

DEMODAY

. Seminários com palestrantes 

nacionais e internacionais debatendo 

o futuro do setor

PAINÉIS E 
TRABALHOS 
TÉCNICOS

. Apresentação dos melhores 

trabalhos técnicos do país

. Seminário jurídico com a presença de 

especialistas do setor de distribuição 

de energia 

LEGAL LAB

. Espaço para exposição e networking, 

gerando oportunidades de negócio e 

parcerias 

SEMINÁRIO JURÍDICO

. Competição com eletricistas de todo o Brasil

RODEIO DOS 
ELETRICISTAS

. Foco em segurança

. Partilha de melhores práticas

. Estandes e ativações para gerações de 

negócios e networking

EXPOSENDI

. Exposição de produtos e equipamentos



MANHÃ

TARDE

21.06
Terça-feira

Abertura do VIII 
Rodeio Nacional de 

Eletricista

Competição do 
Rodeio Nacional de 

Eletricista

Solenidade de 
abertura do XXIV 

SENDI

Coquetel de abertura 
da ExpoSENDI

Painel de debates

Apresentação de 
Trabalhos Técnicos

Apresentação de
Melhores Práticas do

rodeio

Visitação ExpoSENDI

Demoday

Seminário Jurídico

Apresentação de 
Trabalhos Técnicos

Apresentação de 
Melhores Práticas do

Rodeio

Demoday

Visitação ExpoSENDI

Seminário Jurídico

Painel de debates

Apresentação de 
Trabalhos Técnicos

Apresentação de 
Melhores Práticas do

rodeio

Visitação ExpoSENDI

Demoday

Seminário Jurídico

Apresentação de 
Trabalhos Técnicos

Apresentação de
Melhores Práticas do 

Rodeio

Demoday

Visitação ExpoSENDI

Seminário Jurídico

Cerimônia do Prêmio 
ABRADEE

Jantar/Show

Apresentação de 
Trabalhos Técnicos

Premiações Rodeio e 
Trabalhos Técnicos

Encerramento

Agenda Preliminar
Programação sujeita à alteração

22.06
Quarta-feira

23.06
Quinta-feira

24.06
Sexta-feira



Visão Geral

Exposição de
equipamentos

Painéis de
debates

Área de almoço e jantar

ExpoSENDI - Área de
expositores e ativações

Implantação

entrada





COTAS
Tradicionais

Legal LAB
Seminário Jurídico

COTAS 
EXPERIÊNCIA

Novidade 2022

RODEIO

DT
Diamante

OP
Ouro Plus

OU
Ouro

PT
Prata

BZ
Bronze

AL
Aluminio

Legal LAB
Legal LAB Plus

Cordão de Crachá

Mochila

Capa de Cadeira

Fones de Ouvido

Spot de Áudio

Exposição Área Externa

Painel debates

Energy longe

Hidratação

Photo Opportunity

Coffee Break

Almoço

Jantar

Show

Arena

Camiseta

Chapéu EVA

Demonstração de produtos de patrocinadores

Pôster do Rodeio

Oportunidades
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4.21.1 1.2COTA DIAMANTE
02 estandes

Visão Geral
Cotas Tradicionais

DT
COTA OURO PLUS
04 estandesOP
COTA OURO
08 estandesOU
COTA PRATA
22 estandesPT
COTA BRONZE
36 estandesBZ
COTA ALUMÍNIO
51 estandesAL



02 03

Cota Diamante

BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

330milR$INVESTIMENTO

Todas as ativações estão sujeitas à aprovação da Organização do Evento.

§ 120 m2 de área na EXPOSENDI

§ Banner rotativo, em espaço fixo, na tela principal do 
aplicativo oficial do evento

§ Logo no portal de entrada do evento

§ Logo no painel do palco

§ Logo no website oficial do evento

§ Logo no e-mail marketing

§ Logo na agenda impressa do evento (programação)

§ 08 posts no Instagram e Facebook oficiais do evento

§ 20 inscrições plenas

§ Direito à utilização da Sala VIP (01 acesso, combinar 
disponibilidade)

§ Menção de agradecimento ao patrocinador

ÚLT
IM

A U
NID

ADE



BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

210milR$INVESTIMENTO

ÚLT
IM

AS U
NID

ADES

4.1 4.21.1 1.2

Todas as ativações estão sujeitas à aprovação da Organização do Evento.

§ 60 m2 de área na EXPOSENDI

§ Banner rotativo de tamanho equivalente a 2 posts nos 
feeds – tela principal do aplicativo oficial do evento

§ Logo no portal de entrada do evento

§ Logo no painel do palco

§ Logo no website oficial do evento

§ Logo no e-mail marketing

§ Logo na agenda impressa do evento (programação)

§ 06 posts no Instagram e Facebook oficiais do evento

§ 13 inscrições plenas

§ Menção de agradecimento ao patrocinador

Cota Ouro Plus



BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

165milR$INVESTIMENTO

Todas as ativações estão sujeitas à aprovação da Organização do Evento.

§ 48 m2 de área na EXPOSENDI

§ Banner rotativo de tamanho equivalente a 2 posts nos 
feeds – tela principal do aplicativo oficial do evento

§ Logo no portal de entrada do evento

§ Logo no painel do palco

§ Logo no website oficial do evento

§ Logo no e-mail marketing

§ Logo na agenda impressa do evento (programação)

§ 04 posts no Instagram e Facebook oficiais do evento

§ 10 inscrições plenas

§ Menção de agradecimento ao patrocinador

05 06 07 08 09 10 11 12

ÚLT
IM

AS U
NID

ADES

Cota Ouro



BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

88milR$INVESTIMENTO

Todas as ativações estão sujeitas à aprovação da Organização do Evento.

§ 24 m2 de área na EXPOSENDI

§ Banner rotativo de tamanho equivalente a 1 post nos feeds
– tela principal do aplicativo oficial do evento

§ Logo no website oficial do evento

§ Logo no e-mail marketing

§ 02 posts no Instagram e Facebook oficiais do evento

§ 05 inscrições plenas

29

13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28

30 31 32 33 34

ÚLT
IM

AS U
NID

ADES

Cota Prata



BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

44milR$INVESTIMENTO

Todas as ativações estão sujeitas à aprovação da Organização do Evento.

§ 12 m2 de área na EXPOSENDI

§ Logo no website oficial do evento

§ Logo no e-mail marketing

§ 01 post no Instagram e Facebook oficiais do evento

§ 03 inscrições plenas

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

ÚLT
IM

AS U
NID

ADES

Cota Bronze



BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

23milR$INVESTIMENTO

Todas as ativações estão sujeitas à aprovação da Organização do Evento.

§ 9 m2 de área na EXPOSENDI

§ Logo no website oficial do evento

§ 01 inscrição plena

*Montagem básica
em octanorm com
logo na testeira do
estande inclusa na
proposta e mesa com
4 cadeiras
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ADES

Cota Alumínio





LEGAL LAB

BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

35milR$INVESTIMENTO

§ Cada uma das marcas patrocinadoras terá 
direito a espaço exclusivo para reuniões com 
presença de marca

§ 02 inscrições plenas

§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento

§ Logo no website oficial do evento

Seminário Jurídico

ÚLT
IM

AS U
NID

ADES



LEGAL LAB PLUS
BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

70milR$INVESTIMENTO

§ Cada uma das marcas patrocinadoras terá 
direito a espaço exclusivo para reuniões com 
presença de marca

§ 04 inscrições plenas

§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento

§ Logo no website oficial do evento

§ Inclusão de spot de áudio do patrocinador nos 
fones de ouvido entre as apresentações (02 spots 
de 15 segundos por dia, por dois dias)

§ Produção de spot de áudio incluso no valor desta 
proposta

§ Logo na Arena do Seminário Jurídico

Seminário Jurídico

ÚLT
IM

AS U
NID

ADES





IMAGEM ILUSTRATIVA

Cordão de Crachá

BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

§ Presença de logo no cordão de crachá oficial do 
evento (01 cor)

§ 02 inscrições plenas

§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento

§ Logo no website oficial do evento

COMER
CIA

LIZ
ADO

Aproximadamente 5.000 unidades.

Cota Experiência

45milR$INVESTIMENTO



Mochila

BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

80milR$INVESTIMENTO

§ Presença de logo na mochila oficial do evento (01 
cor)

§ 03 inscrições plenas

§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento

§ Logo no website oficial do evento

Aproximadamente 5.000 unidades.

A cota será viabilizada com a venda de 02 cotas.

Cota Experiência

IMAGEM ILUSTRATIVA



Capa de Cadeira

BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

65milR$INVESTIMENTO

§ Presença de logo (01 cor) em todas as capas de 
cadeiras do Auditório, em todas as plenárias

§ 03 inscrições plenas

§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento

§ Logo no website oficial do evento

§ Limite de 06 marcas

Aproximadamente 2.000 unidades.

Cota Experiência

IMAGEM ILUSTRATIVA



Fones de Ouvido

BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

50milR$INVESTIMENTO

§ Logo do patrocinador nos fones de ouvido

§ Exposição da marca no ponto de retirada dos 
fones de ouvido

§ 03 inscrições plenas

§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento

§ Logo no website oficial do evento

Aproximadamente 5.000 unidades.

Cota Experiência

IMAGEM ILUSTRATIVA



Spot de Áudio

BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

10milR$INVESTIMENTO

§ Inclusão de spot de áudio do patrocinador nos 
fones de ouvido entre as apresentações (02 spots 
de 15 segundos por dia, por dois dias)

§ Produção de spot de áudio incluso no valor desta 
proposta

§ 01 inscrição plena

§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento

§ Logo no website oficial do evento

Cota Experiência Novidade 2022

IMAGEM ILUSTRATIVA



Exposição na Área Externa

BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

15milR$INVESTIMENTO

Espaço externo privilegiado na circulação do público 
entre as áreas de Conteúdo, Exposição e Rodeio

§ Espaço para exposição de 01 (um) equipamento 
e/ou maquinário

§ 01 inscrição plena

§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento

§ Logo no website oficial do evento

Cota Experiência Novidade 2022

ÚLT
IM

AS U
NID

ADES

IMAGEM ILUSTRATIVA



Painel de Debates

BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

165milR$INVESTIMENTO

§ Menção da marca no cerimonial

§ Indicação de moderador da empresa patrocinada 
para o painel

§ Inserção de marca no palco

§ 08 inscrições plenas

§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento

§ Logo no website oficial do evento

Cota Experiência

IMAGEM ILUSTRATIVA



Energy Lounge

BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

60milR$INVESTIMENTO

§ Espaço (15m2) para relacionamento e carregador 
de celulares

§ Visibilidade de marca no espaço

§ Naming Right do espaço – presença no programa 
impresso do evento

§ 03 inscrições plenas

§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento

§ Logo no website oficial do evento

Cota Experiência Novidade 2022

ÚLIM
AS U

NID
ADES

IMAGEM ILUSTRATIVA



Hidratação

BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

20milR$INVESTIMENTO
Opção 01

Serão utilizadas 06 geladeiras no evento

Disponíveis 1 ou 2 cotas de patrocínio

§ Presença da marca nos pontos de hidratação do evento

§ Geladeiras adesivadas com a marca do patrocinador + presença da 
marca no banner ao lado das geladeiras

§ Garrafinhas de água personalizadas = extra*

§ 01, 03 ou 05 inscrições plenas (variam de acordo com o investimento)

§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento

§ Logo no website oficial do evento

Cota Experiência Novidade 2022

IMAGEM ILUSTRATIVA

03 geladeiras

60milR$
03 geladeiras + 

Garrafas Personalizadas*

30milR$06 geladeiras

100milR$
06 geladeiras + 

Garrafas Personalizadas*

INVESTIMENTO
Opção 02



Photo Opportunity

BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

50milR$INVESTIMENTO

§ Área de 1,5 x 2,0 m para montagem (Responsabilidade 
do Patrocinador) de ativação para Photo Opportunity
dentro do evento

§ 02 inscrições plenas

§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento

§ Logo no website oficial do evento

Cota Experiência Novidade 2022

IMAGEM ILUSTRATIVA



Coffee Break

BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

27,5milR$INVESTIMENTO

1º dia: manhã e tarde / 1.000 pessoas por break

2º dia: manhã e tarde / 1.000 pessoas por break

3º dia: manhã / 1.000 pessoas por break

Total de 5 eventos, potencial de 5.000 pessoas

§ 02 banners espalhados no local do coffee break

§ Display de mesa com logo do patrocinador

§ 01 inscrição plena

§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento

§ Chamada nas mídias de TV/telas do evento para o 
momento do coffee break com menção da marca

§ Logo no website oficial do evento

Cota Experiência

IMAGEM ILUSTRATIVA

COMER
CIA

LIZ
ADO



Almoço

BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

33milR$INVESTIMENTO

02 dias de almoço: 1.800 pessoas por dia

§ 04 banners espalhados no local do coffee break

§ Marca nos aventais dos garçons

§ Display de mesa com logo do patrocinador (durante os 
almoços)

§ 01 inscrição plena

§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento

§ Direito à distribuição de brindes (responsabilidade do 
patrocinador)

§ Logo no website oficial do evento

Cota Experiência

IMAGEM ILUSTRATIVA



Jantar

BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

45milR$INVESTIMENTO

01 evento na terceira noite (23/06): 3.000 pessoas

§ Aplicação da marca na mídia digital do palco

§ 04 banners espalhados no local do coffee break

§ Marca nos aventais dos garçons

§ Display de mesa com logo do patrocinador (durante o 
jantar/show, aproximadamente 60 unidades)

§ 02 inscrições plenas

§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento

§ Direito à distribuição de brindes (responsabilidade do 
patrocinador)

§ Menção de agradecimento à marca patrocinadora

§ Logo no website oficial do evento

Cota Experiência

IMAGEM ILUSTRATIVA



Show

BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

100milR$INVESTIMENTO

§ Patrocinador do show de encerramento

§ Presença da marca nos telões antes do início do show

§ O público será convidado pelo sistema de som ao show 
pela marca patrocinadora

§ Direito a Meet & Greet com os artistas (até 05 pessoas)

§ Presença de marca no programa impresso do evento 
como patrocinador do show de encerramento

§ 05 inscrições plenas

§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento

§ Direito à distribuição de brindes (responsabilidade do 
patrocinador)

§ Menção de agradecimento à marca patrocinadora

§ Logo no website oficial do evento

Cota Experiência

IMAGEM ILUSTRATIVA





Arena

BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

70milR$INVESTIMENTO

§ Logo da empresa em destaque no pórtico de entrada, 
Wind banner, testeiras e fundo de palco

§ Menção do nome da empresa patrocinadora pelo 
apresentador do Rodeio

§ Inserção do logo no website do evento (página do 
rodeio)

§ Entrega de brinde (responsabilidade do patrocinador)

§ 03 inscrições plenas

Rodeio

IMAGEM ILUSTRATIVA



Chapéu EVA

BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

50milR$INVESTIMENTO

§ Inserção de logo no chapéu (01 cor, a definir)

§ 02 inscrições plenas

Rodeio

IMAGEM ILUSTRATIVA

Aproximadamente 500 unidades.



Camiseta

BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

50milR$INVESTIMENTO

§ Inserção de logo na camiseta (01 cor, a definir)

§ 02 inscrições plenas

Rodeio

IMAGEM ILUSTRATIVA

Aproximadamente 300 unidades.



Demonstração de Produtos

BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

18milR$INVESTIMENTO

§ Com tempo de 20 minutos para apresentação dos 
produtos da empresa

IMAGEM ILUSTRATIVA

Rodeio



Pôster do Rodeio

BENEFÍCIOS E ENTREGAS DA COTA:

80milR$INVESTIMENTO

§ Ativação de Photo Opprtunity e impressão do pôster*

§ Presença da marca na impressão do material junto ao 
lodo do evento SENDI 2022

§ 04 inscrições plenas

§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento

Rodeio

IMAGEM ILUSTRATIVA

* Estrutura de ativação já contemplada na cota.





COTAS Tradicionais DT
Diamante

OP
Ouro Plus

OU
Ouro

PT
Prata

BZ
Bronze

AL
Aluminio

Cotas Tradicionais

Espaço para exposição na EXPOSENDI 120 m2 60 m2 48 m2 24 m2 12 m2 9 m2

Banner rotativo, em espaço fixo na tela 
principal do aplicativo oficial do evento

SIM Equivalente a 02 
posts no feed

Equivalente a 01 
post no feed

Equivalente a 02 
posts no feed

- -

Logo no portal de entrada do evento Proporção 1X - - -Proporção 0,75X Proporção 0,5X

Logo no painel do palco Proporção 1X - - -Proporção 0,5X

Logo no website oficial do evento SIM SIM SIM SIMSIM SIM

Logo no e-mail marketing Proporção 1X Proporção 0,25X -Proporção 0,5X Proporção 0,12X

Logo na agenda impressa do evento (prog.) Proporção 1X - - -Proporção 0,5X

Post no Instagram e Facebook oficiais do evento 8X 2X 1X -6X 4X

Inscrições plenas 20 5 3 115 10

Utilização de sala VIP SIM - - -- -

Menção de agradecimento ao patrocinador SIM - - -SIM SIM

VALOR DA COTA 330 mil 88 mil 44 mil 22 mil210 mil 165 mil

Proporção 0,75X

Proporção 0,75X

Proporção 0,75X



COTAS Especiais

Cotas Seminário jurídico

LEGAL LAB
(Seminário jurídico) 12 35 mil

§ Cada uma das empresas patrocinadoras terá direito a 
espaço exclusivo para reuniões com presença de marca

§ 02 inscrições plenas

§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento

§ Logo no website oficial do evento

Presença de Marca Quantidade 
de cotas

Valor da 
cota (R$)

LEGAL LAB PLUS
(Seminário jurídico) 4 70 mil

§ Cada uma das marcas patrocinadoras terá direito a espaço 
exclusivo para reuniões com presença de marca

§ 04 inscrições plenas

§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento

§ Logo no website oficial do evento

§ Inclusão de spot de áudio do patrocinador nos fones de 
ouvido entre as apresentações (02 spots de 15 segundos 
por dia, por dois dias)

§ Produção de spot de áudio incluso no valor desta proposta

§ Logo na Arena do Seminário Jurídico



Cotas Experiência

Cordão de Crachá 1 45 mil

§ Presença de logo no cordão de crachá oficial do evento (01 cor)
§ 02 inscrições plenas
§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento
§ Logo no website oficial do evento

Mochila 2 80 mil

§ Presença de logo na mochila oficial do evento (01 cor)
§ 03 inscrições plenas
§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento
§ Logo no website oficial do evento

Capa de Cadeira 6 65 mil

§ Presença de logo (01 cor) em todas as capas de cadeiras do 
Auditório, em todas as plenárias

§ 03 inscrições plenas
§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento
§ Logo no website oficial do evento
§ Limite de 06 marcas

Fones de Ouvido 1 50 mil

§ Logo do patrocinador nos fones de ouvido
§ Exposição da marca no ponto de retirada dos fones de ouvido
§ 03 inscrições plenas
§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento
§ Logo no website oficial do evento

Spot de Áudio 10 10 mil

§ Inclusão de spot de áudio do patrocinador nos fones de ouvido entre 
as apresentações (02 spots de 15 segundos por dia, por dois dias)

§ Produção de spot de áudio incluso no valor desta proposta
§ 01 inscrição plena
§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento
§ Logo no website oficial do evento

COTAS Especiais Presença de Marca Quantidade 
de cotas

Valor da 
cota (R$)



Cotas Experiência

Exposição Área Externa 4 15 mil

§ Espaço externo privilegiado na circulação do público entre as áreas 
de Conteúdo, Exposição e Rodeio

§ Espaço para exposição de 01 (um) equipamento e/ou maquinário
§ 01 inscrição plena
§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento
§ Logo no website oficial do evento

Painel de Debates 4 165 mil

§ Menção da marca no cerimonial
§ Indicação de moderador da empresa patrocinada para o painel
§ Inserção de marca no palco
§ 08 inscrições plenas
§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento
§ Logo no website oficial do evento

Energy Lounge 6 60 mil

§ Espaço (15m2) para relacionamento e carregador de celulares
§ Visibilidade de marca no espaço
§ Naming Right do espaço – presença no programa impresso do evento
§ 03 inscrições plenas
§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento
§ Logo no website oficial do evento

Hidratação 1 ou 2

20 mil*
30 mil**
60 mil***
100 mil****

§ Presença da marca nos pontos de hidratação do evento
§ Geladeiras adesivadas com a marca do patrocinador + presença da 

marca no banner ao lado das geladeiras
§ Garrafinhas de água personalizadas = extra*
§ 01, 03 ou 05 inscrições plenas (variam de acordo com o investimento)
§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento
§ Logo no website oficial do evento

*3 geladeiras = R$ 20 mil | ***3 geladeiras + garrafas personalizadas = R$ 60 mil **6 geladeiras = R$ 30 mil | ****6 geladeiras + garrafas personalizadas = R$ 100 mil

COTAS Especiais Presença de Marca Quantidade 
de cotas

Valor da 
cota (R$)

Photo Opportunity 1 50 mil

§ Área de 1,5 x 2,0 m para montagem (Responsabilidade do 
Patrocinador) de ativação para Photo Opportunity dentro do evento

§ 02 inscrições plenas
§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento
§ Logo no website oficial do evento



COTAS Especiais

Cotas Experiência
Presença de Marca Quantidade 

de cotas
Valor da 
cota (R$)

Coffee Break 1 27,5 mil

§ 02 banners espalhados no local
§ Display de mesa - com logo do patrocinador 1 inscrição plena
§ 1 post nas mídias sociais oficiais do evento
§ Chamada nas mídias de TV/telas do evento para o momento do 

coffee com menção da marca
§ Logo no website oficial do evento

Almoço 2 33 mil

§ 04 banners espalhados no local  Marca nos aventais dos garçons
§ Display de mesa - com logo do patrocinador (durante os almoços) 
§ 01 inscrição plena
§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento
§ Direito à distribuição de brindes (responsabilidade do patrocinador)
§ Logo no website oficial do evento

Jantar 2 45 mil

§ Aplicação de logo na mídia digital do palco 4 banners espalhados no 
local

§ Marca nos aventais dos garçons
§ Display de mesa com logo do patrocinador (durante o jantar/show) 
§ 02 inscrições plenas
§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento
§ Direito à distribuição de brindes (responsabilidade do patrocinador)  

Menção de agradecimento à marca patrocinadora
§ Logo no website oficial do evento

Show 2 100 mil

§ Patrocinador do show de encerramento
§ Presença de marca nos telões antes do início do show  O público

será convidado pelo sistema de som ao show  pela marca
patrocinadora

§ Direito a Meet&Greet com os artistas (até 5 pessoas)  Presença de 
marca no programa impresso do evento como patrocinador do show 
de encerramento

§ 05 inscrições plenas
§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento
§ Logo no website oficial do evento



COTAS Especiais

Rodeio

Presença de Marca Quantidade 
de cotas

Valor da 
cota (R$)

Arena 3 70 mil

§ Logo da empresa em destaque no pórtico de entrada,  wind banner, 
testeiras e fundo de palco

§ Menção do nome da empresa patrocinadora pelo apresentador do 
rodeio Inserção do logo no website do evento (página do rodeio)

§ Entrega de brinde (responsabilidade do patrocinador) 
§ 03 inscrições plenas

Chapéu EVA 2 50 mil
§ Inserção de logo no chapéu (1 cor, a definir)  
§ 02 inscrições plenas

Camiseta 2 50 mil
§ Inserção de logo na camiseta (1 cor, a definir)  
§ 02 inscrições plenas

Demonstração de Produtos de 
Patrocinadores 8 18 mil

§ Com tempo de 20 minutos para apresentação dos produtos
da empresa

Pôster do Rodeio 1 80 mil

§ Patrocinador da ativação de Photo Opportunity e impressão de 
pôster Presença de marca na impressão do material junto ao logo
do evento SENDI 2022

§ 04 inscrições plenas
§ 01 post nas mídias sociais oficiais do evento



PREMIUM COMUNICAÇÃO E MARKETING

comercial@premium.srv.br

+ 55 27 3212-7918

www.sendi.org.br

sendi2020@edp.com


