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O DESTAQUE QUE A SUA MARCA MERECE.
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DESDE 1959 DESENVOLVENDO O SETOR DE COMUNICAÇÃO GRÁFICA.

 SEJA UM PARCEIRO ABTG E COLOQUE A SUA MARCA EM 
ALGUNS DOS PRINCIPAIS EVENTOS DO SETOR.

A SUA PARCERIA É UM
MOTIVO DE                                 PARA NÓS.ORGULHO
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A ABTG e sua importância para a 
indústria da comunicação gráfica no Brasil. 

Entidade normalizadora no setor 

gráfico, credenciada pela ABNT.

Representante do Brasil  

no Comitê Técnico de normas 

internacionais da ISO (TC 130).

Reconhecida pelo Ministério da Justiça 

como Organização da Sociedade Civil 

de Interesse Público - OSCIP.

Assessora o Ministério do Trabalho 

e Emprego na revisão periódica da 

Classificação Brasileira de Ocupações - CBO.

Realiza o principal concurso de 

produtos gráficos – Prêmio Fernando 

Pini - e presta assessoria técnica 

a prêmios regionais os quais, em 

conjunto, promovem a 

valorização do impresso.

Abriga as operações do TWO SIDES 

no Brasil, campanha internacional que 

promove o consumo responsável 

do papel e combate mitos sobre o 

impacto ambiental da mídia impressa.

Realiza cursos, treinamentos, 

seminários, congressos e outros 

eventos, promovendo a difusão do 

conhecimento e as competências 

de profissionais para a indústria da 

comunicação gráfica.

Presta consultoria  

especializada às principais 

áreas do setor.

Publica, há 20 anos, a Revista 

Tecnologia Gráfica, em parceria com 

a Escola Senai Theobaldo De Nigris.

A ABTG é a entidade técnica 

mais representativa da indústria 

gráfica no País.
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Evento técnico do segmento, realizado anualmente, 
apresenta as principais inovações e tendências 
tecnológicas do Brasil e do mundo, e conta com 
participações de importantes representantes 
das áreas técnicas e gerenciais. A terceira edição 
do Congresso mostra como as tecnologias mais 
inovadoras da indústria gráfica podem ser aplicadas 
no mercado nacional.

Público-alvo: empresários, gestores e 
profissionais gráficos.

1 Máximo de 1 (um) folheto. 2 Preferência da escolha é por ordem de fechamento de patrocínio. 3 Patrocinador Ouro poderá patrocinar uma palestra 
técnica da grade com 50% de desconto. 4 Até 2 (duas) publicações. 5 Ouro e Prata, individual; Bronze, coletivo. A data prevista poderá ser alterada. 

Acesso ao mailing do evento (participantes)
Menção do patrocínio no anúncio de agradecimento na 
Revista Tecnologia Gráfica (edição de cobertura do evento)
Menção do patrocínio pelo mestre de cerimônia
Menção em todos os releases produzidos pela assessoria de 
imprensa a respeito do evento
Número de inscrições no evento 8 5 3

Valor de associado nas inscrições dos clientes do patrocinador

Acesso ao relatório com informações do evento

Distribuição de folheto publicitário da sacola do evento 1 -

Distribuição de material promocional na saída do evento -

Espaço Table Top para promoção do patrocinador -

Ação de marketing diferenciada 2 - -

Palestra Técnica no evento 3 - -

Projeção de vídeo institucional durante o evento (1 minuto) - -

OURO PRATA BRONZE

Patrocínio 2019 (empresa associada) R$ 18.000,00 R$ 13.000,00 R$ 6.000,00

Patrocínio 2019 (empresa não associada) R$ 23.400,00 R$ 17.000,00 R$ 8.000,00

PRESENÇA DA MARCA/LOGOTIPO EM PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

Save the Date • Convite • Anúncios • Campanhas de E-mail Marketing • Lembretes • Programação • Site 
do evento • Site ABTG  • Publicações para rede social 4 • Publicação personalizada para redes sociais • 
Apresentação dos palestrantes • Projeção no telão antes do início do evento 5 • Folder/folheto promocional • 
Maleta/sacola  • Comunicação Visual no evento • Agradecimento  

Tema: Impressão Digital

Data prevista: 22/08/2019

Local: Milenium Centro de Convenções
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Alcance
Edição 2017 com participantes de 
3 estados brasileiros e 5 países.

Especialistas
Palestrantes de renome nacional e 
internacional.

Inovação e tendências
Foco do evento.

Internacional 
5 países participantes -  
Brasil, Alemanha, Argentina,  
Paraguai e USA.

Networking | + 260 participantes
+140 Presidentes, proprietários e gestores 
+140 Empresas representadas
Jornalistas que acompanham o evento

1.5mil+
Visitas mensais no site ABTG,
Dados 2017/2018

Apoio
Divulgação pelas principais 
entidades do setor.

CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA GRÁFICA
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CONTRAPARTIDAS EXTRAS
Mais opções para destacar a sua marca.

CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA GRÁFICA

CONTRAPARTIDA PRÉ-REQUISITO VALOR (R$) QUANTIDADE 
DISPONÍVEL

Palestra técnica nacional existente na grade
Despesas do especialista por conta do patrocinador Upgrade cota Especialista 2

Palestra técnica internacional existente na grade
Despesas do especialista por conta do patrocinador Upgrade cota Especialista 2

Vídeo institucional - 1 minuto
Investimento da ação sob responsabilidade do patrocinador Cota Prata 800,00 4

Table Top
Mesa 70 x 70 cm fornecida pela organização do evento Cota Prata 800,00 4

Table Top PLUS
Espaço diferenciado fornecido pela organização do evento

Cota Prata com 
Table Top 1.200,00 4

Caneta com aplicação da marca/logotipo*
Investimento da ação sob responsabilidade do patrocinador Cota Bronze 500,00 1

Bloco de anotações*
Investimento da ação sob responsabilidade do patrocinador Cota Bronze 500,00 1

Credencial/crachá com aplicação da marca/logotipo*
Responsabilidade da organização do evento Cota Bronze 500,00 4

Cordão para Credencial/crachá*
Investimento da ação sob responsabilidade do patrocinador Cota Bronze 500,00 1

Encosto de cadeira*
Investimento da ação sob responsabilidade do patrocinador Cota Prata 500,00 1

* Itens que poderão fazer parte da ação diferenciada para cota Ouro, sob responsabilidade do patrocinador.
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1 1 (um) banner, sob responsabilidade do patrocinador. 2 Sob autorização do local do evento. 3 Até 2 (duas) publicações. 
4 Ouro, individual; Prata e Bronze, coletivo. 

A maior feira mundial da indústria de comunicação 
impressa acontece a cada 4 anos na cidade de 
Düsseldorf, Alemanha e tem sua próxima edição 
confirmada para 2020. A ABTG, em parceria com 
a Emme, representante oficial da Drupa no Brasil, 
se antecipam e trazem para o mercado nacional 
as principais atrações que serão as estrelas da 
17ª edição do maior evento do nosso segmento.
Serão apresentadas as principais tendências 
e avanços tecnológicos que poderão definir o 
futuro das empresas nos próximos anos. Importante 
oportunidade para que empresas e técnicos 
preparem-se para as novas oportunidades que os 
manterão competitivos e atualizados no cenário 
futuro. Para quem planeja visitar a feira, o evento 
representa oportunidade única de estabelecer 
contatos e organizar o roteiro.

Público-alvo: empresários, gestores, consultores, 
profissionais técnicos da área de comunicação 
gráfica.

Número de inscrições no evento 6 4 2

Acesso ao relatório com informações do evento

Menção do patrocínio pelo mestre de cerimônia

Acesso ao mailing do evento (participantes) -

Espaço para exposição de banner no dia do evento 1 -

Distribuição de materiais promocionais -

Projeção de vídeo durante o evento (1 minuto) - -

Espaço Table Top para promoção do patrocinador 2 - -

OURO PRATA BRONZE

Patrocínio 2019 (empresa associada) R$ 8.000,00 R$ 6.000,00 R$ 4.000,00

Patrocínio 2019 (empresa não associada) R$ 10.500,00 R$ 8.000,00 R$ 5.800,00

PRESENÇA DA MARCA/LOGOTIPO EM PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

Save the Date • Convite • Anúncios • Campanhas de E-mail Marketing • Lembretes • Programação • Site 
ABTG • Publicações para rede social 3 • Publicação personalizada para redes sociais • Apresentação dos 
palestrantes • Projeção no telão antes do início do evento 4 • Agradecimento  
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SOBRE O PRÉ-DRUPA

Abrangência - DRUPA 2016
260.000 visitantes de 183 países
1.828 expositores de 54 países
158.237m2 de exposição
19 pavilhões
1.824 jornalistas de 73 países

Oportunidade
Apoio a clientes no seu plano de 
investimentos.

Networking
Presença de potenciais visitantes 
da feira interessados em tecnologia.

Destaque
Colaboração com o 
desenvolvimento do setor.

Destaque a sua marca 
junto ao evento oficial da 
feira no Brasil.

Fonte: drupa.com



12

A SAG - Semana de Artes Gráficas, é um evento 
que tem por objetivo desenvolver e aprimorar os 
conhecimentos em gestão, técnicas, tecnologias, 
novos produtos e melhores práticas do mercado. 
A difusão desse conhecimento dá-se por meio de 
cursos, palestras e workshops ministrados por 
especialistas em diversas regiões do Brasil.

Público-alvo: empresários, gestores e profissio-
nais gráficos.

OURO PRATA BRONZE

Patrocínio 2019 (empresa associada) R$ 12.000,00 R$ 8.000,00 R$ 5.500,00

Patrocínio 2019 (empresa não associada) R$ 15.500,00 R$ 10.500,00 R$ 7.000,00

PRESENÇA DA MARCA/LOGOTIPO EM PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

Save the Date • Convite • Anúncios • Campanhas de E-mail Marketing • Lembretes • Programação • Site 
ABTG • Publicações para rede social 3 • Publicação personalizada para redes sociais • Apresentação dos 
palestrantes • Projeção no telão antes do início dos cursos 4 • Agradecimento  

2 salas com treinamentos simultâneos
2 cidades: a definir

Número de inscrições por cidade 6 4 2

Acesso ao relatório com informações do evento

Distribuição de materiais promocionais

Menção do patrocínio pelo mestre de cerimônia

Acesso ao mailing dos cursos (participantes) -

Espaço para exposição de banner no dia do evento 1 -

Projeção de vídeo durante o evento (1 minuto) - -

Demonstração de equipamento ou produtos no Coffee Break 2 - -

1 1 (um) banner, sob responsabilidade do patrocinador. 2 Depende de análise prévia de infraestrutura pela ABTG. 3 Até 2 (duas) publicações. 4 Ouro, Prata e 
Bronze, individual. 

Sugestões para 2019:

Sala TÉCNICA

Sala GESTÃO
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SAG - SEMANA DE ARTES GRÁFICAS

Conhecimento
Difusão a outras localidades do 
estado de São Paulo.

98%
Participantes consideram bom ou 
ótimo.

Temas atuais
Conteúdo técnico, tecnológico, de 
gestão e vendas.

15mil+
Participantes ao longo das edições.

Desenvolvimento
Colaboração com o 
desenvolvimento regional do setor.

20mil+
Contatos recebem a comunicação 
do evento.
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Tradicionalmente reconhecida como a principal 
entidade técnica do setor gráfico, a ABTG é 
responsável pelo aperfeiçoamento de milhares 
de profissionais, ao longo das últimas décadas. 
Seu catálogo conta com cursos nas áreas técnica, 
tecnológica e de gestão. Com isso, a entidade 
orgulha-se por difundir conhecimento e desenvolver 
habilidades e competências de seus alunos. O 
resultado é um mercado mais competitivo, com 
profissionais capacitados.

Público-alvo: empresários, gestores, profissionais 
atuantes nos segmentos gráficos e de toda a 
cadeia produtiva e estudantes.

E TREINAMENTOS

Patrocínio 2019 (empresa associada) R$ 10.000,00 R$ 7.000,00 R$ 5.000,00

Patrocínio 2019 (empresa não associada) R$ 13.000,00 R$ 9.000,00 R$ 6.500,00

PRESENÇA DA MARCA/LOGOTIPO EM PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

Save the Date • Convite • Anúncios • Campanhas de E-mail Marketing • Lembretes • Programação • Site 
ABTG • Publicações para rede social 3 • Publicação personalizada para redes sociais • Apresentação dos 
palestrantes • Projeção no telão antes do início dos cursos 4 • Agradecimento  

Número de inscrições gratuitas em cada curso 6 4 2

Acesso ao relatório com informações do evento

Acesso ao mailing dos cursos (participantes)

Distribuição de materiais promocionais

Espaço para exposição de banner no dia do evento 1 -

Projeção de vídeo durante o evento (1 minuto) - -

Demonstração de equipamento ou produtos no Coffee Break 2 - -

1 1 (um) banner, sob responsabilidade do patrocinador. 2 Depende de análise prévia de infraestrutura pela ABTG. 3 Até 2 (duas) publicações. 4 Ouro, Prata e 
Bronze, individual. Os cursos poderão ser cancelados por falta de quórum.

OURO PRATA BRONZE

Temas previstos:

Acompanhe nossa programação em www.abtg.org.br/calendario

Custos e 
formação de preço

Formação de 
líderes de produção Gestão Estratégica

Indústria 4.0 PCP - Boas práticas Lean Printing

Vendas Qualidade NR12

CURSOS
IN COMPANY
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CURSOS E TREINAMENTOS

6mil+
Alunos certificados em nossos 
cursos e treinamentos.

Parceria
Realização com algumas das 
principais entidades do setor gráfico.

2mil+
Empresas participantes dos 
nossos cursos e treinamentos.

98%
Alunos consideram bom ou ótimo.

20mil+
Contatos recebem a comunicação 
dos cursos e treinamentos.

Cursos regulares, 
in company e 
sob demanda. 
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Número de inscrições gratuitas no evento 6

Acesso ao relatório com informações do evento

Projeção de vídeo institucional durante o evento (1 minuto)

Acesso ao mailing do evento (participantes)

Espaço Table Top para promoção do patrocinador 1

Distribuição de materiais promocionais

Inclusão de material promocional nas pastas dos participantes

Espaço para exposição de banner no dia do evento 2

Entrega ou sorteio de brindes aos participantes

Relatório do evento, incluindo pesquisa de satisfação dos participantes

Com o objetivo de difundir os principais elementos 
e tecnologias de segurança disponíveis no 
mercado e sistemas de gestão, o CSI Brasil tem 
se mostrado uma importante realização contra a 
pirataria, contrafação e adulteração de produtos 
e documentos. O evento conta com a participa-
ção da Polícia Científica do Estado de São Paulo 
e, em 2017, teve também a participação de um 
representante do FBI.

Público-alvo: peritos da polícia, agentes de 
segurança, comércio, instituições financeiras e 
interessados em segurança e combate ao crime 
e gráficas de segurança.

Patrocínio 2019 (empresa associada) R$ 5.500,00

Patrocínio 2019 (empresa não associada) R$ 7.000,00

COTA
ÚNICA

PRESENÇA DA MARCA/LOGOTIPO EM PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

Save the Date • Convite • Anúncios • Campanhas de E-mail Marketing • Lembretes • Programação • Site 
ABTG • Publicações para rede social 3 • Publicação personalizada para redes sociais • Apresentação dos 
palestrantes • Projeção no telão antes do início do evento 4 • Credenciais • Agradecimento  

1 Local: hall do auditório. 2 1 (um) banner, sob responsabilidade do patrocinador, máximo de 1 m2. 3 Até 2 (duas) publicações. 4 Ouro, Prata e Bronze, 
individual. Os cursos poderão ser cancelados por falta de quórum. O evento acontecerá mediante fechamento de patrocínio. A data prevista poderá ser alterada.

Evento contingenciado Tema 2019: Empresas de Segurança

Data prevista: outubro/2019
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SEMINÁRIO CSI BRASIL

Especialistas 
Presença de peritos e 
agentes de segurança.

Alta segmentação
Público focado em segurança de 
produtos e documentos.

Mercado de segurança
Participação das mais 
representativas instituições do setor.

Credibilidade
Apoio ao trabalho da Polícia 
Científica e de empresas gráficas 
de segurança.

Leads qualificados
Comunicação direta com quem
vivencia o mercado de segurança.

Ciência e tecnologia
Pesquisa e inovação no 
combate ao crime.
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CO
MEMORAÇÃO

Um evento especialmente realizado para 
comemorar os 60 anos da Associação Brasileira 
de Tecnologia Gráfica - ABTG. Gostaríamos de 
tê-lo(a) conosco, para juntos festejarmos este 
marco na história do setor de comunicação gráfica.

Público-alvo: profissionais e empresários dos 
diversos segmentos da indústria gráfica.

Número de ingressos gratuitos para o evento 5

Acesso ao relatório com informações do evento

Acesso ao mailing do evento (participantes)

Distribuição de materiais promocionais 1

Entrega ou sorteio de brindes aos participantes

Relatório do evento, incluindo pesquisa de satisfação dos participantes

Ação de marketing diferenciada 2

Patrocínio 2019 (empresa associada) R$ 4.000,00

Patrocínio 2019 (empresa não associada) R$ 5.500,00

COTA
ÚNICA

PRESENÇA DA MARCA/LOGOTIPO EM PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

Save the Date • Convite • Anúncios • Campanhas de E-mail Marketing • Lembretes • Programação • Site 
ABTG • Publicações para rede social 3 • Publicação personalizada para redes sociais • Apresentação dos 
palestrantes • Projeção no telão antes do início do evento • Agradecimento  

1 Sob responsabilidade do patrocinador. 2 Possibilidade de ação diferenciada e interativa submetida à análise da ABTG. 3 Até 2 (duas) publicações. A data 
prevista poderá ser alterada.

Data prevista: julho/2019
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O Evento de Papéis é um encontro entre profissio-
nais e representantes do mercado de papéis. O 
objetivo é contribuir para a evolução do setor 
papeleiro, gráfico e de conversão, apresentando 
o que há de novo em papéis especiais/finos, e 
fomentando, a utilização desses substratos e 
visão sobre oportunidades mais rentáveis, com 
possibilidades na criação de novos produtos.

Patrocínio 2019 (empresa associada) R$ 4.000,00

Patrocínio 2019 (empresa não associada) R$ 5.500,00

EVENTO
DE PAPÉIS

COTA
ÚNICA

Público-alvo: empresários, gestores, profissio-
nais de design e de comunicação.

O UNIVERSO DO PAPEL

Número de ingressos gratuitos para o evento 5

Acesso ao relatório com informações do evento

Acesso ao mailing do evento (participantes)

Espaço Table Top para promoção do patrocinador

Distribuição de materiais promocionais 1

Entrega ou sorteio de brindes aos participantes 1

Relatório do evento, incluindo pesquisa de satisfação dos participantes

1 Sob responsabilidade do patrocinador. 2 Até 2 (duas) publicações. O evento acontecerá mediante fechamento de patrocínio. 

PRESENÇA DA MARCA/LOGOTIPO EM PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

Save the Date • Convite • Anúncios • Campanhas de E-mail Marketing • Lembretes • Programação • Site 
ABTG  • Publicações para rede social 2 • Publicação personalizada para redes sociais • Projeção no telão 
antes do início do evento • Agradecimento  

Evento contingenciado
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EVENTO DE PAPÉIS

Interação 
Sua marca em contato direto 
com o público.

Criatividade
Novas ideias, novas soluções.

Relacionamento comercial
Difusão de novos produtos e 
serviços.

Prático
Workshop e demonstração da 
aplicação de produtos.

20mil+
Contatos recebem a comunicação 
do evento.

Design e inovação
Fornecedores e profissionais em 
um só lugar.
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Principal evento do segmento gráfico, em âmbito 
nacional. Tem como principal objetivo avaliar e 
premiar os melhores produtos gráficos desenvol-
vidos durante o ano em mais de 60 categorias, 
bem como premiar os melhores fornecedores 
de equipamentos e insumos gráficos através de 
votação entre as gráficas.

Público-alvo: empresas do setor gráfico e designers 
com atuação na produção de embalagens, livros, 
revistas, jornais, sacolas, cartões de visitas, 
folders, papelarias, cadernos, impressos de 
segurança entre outros.

Patrocínio 2019 (empresa associada) R$ 38.000,00 R$ 23.000,00 R$ 15.000,00

Patrocínio 2019 (empresa não associada) Associação 
automática R$ 28.000,00 R$ 17.000,00

PRESENÇA DA MARCA/LOGOTIPO EM PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

Save the Date • Convite • Anúncios • Campanhas de E-mail Marketing • Lembretes • Programação • Site 
do Prêmio • Site ABTG • Publicações para rede social 3 • Publicação personalizada para redes sociais 
• Projeção no telão da recepção, no início das premiações e durante o jantar 4 • Projeção no telão do 
ambiente da premiação 4 • Comunicação Visual da festa de premiação  • Agradecimento  

1 Sob análise e definição junto à ABTG. 2 Texto de 1 minuto alusivo à premiação. 3 Até 2 (duas) publicações. 4 Ouro e Prata, individual; Bronze, coletivo. 

OURO PRATA BRONZE

Entrega de troféus no palco 
Somente 1 representante por empresa 10 6 -

Acesso ao relatório com informações do evento

Menção na revista (referente ao evento)

Acesso ao mailing do Prêmio (gráficas inscritas)

Acesso ao mailing dos participantes (festa de premiação)
Inscrição na categoria “Fornecedores” 2 1 -

Ingressos para a festa de premiação (cortesia) 16 8 4

Mapeamento das empresas gráficas finalistas -

Entrega de brindes ao término do evento -

Ação de marketing diferenciada 1 - -

Mensagem do apresentador 2 - -

Projeção de vídeo institucional no início da premiação (1 minuto) - -

Associação ABTG no ano referente ao evento - -

Escolha das categorias para a entrega dos troféus
Fornecedores e gráficas - -

1 banner digital no site do Prêmio - -

Identificação diferenciada da mesa para localização no evento
Sob responsabilidade da ABTG - -

Data prevista: 26/11/2019
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premiação 
mais 

prestigiada

A festa de

do setor gráfico 
nacional.

PRÊMIO BRASILEIRO DE EXCELÊNCIA GRÁFICA PINI

Visibilidade 
O mercado gráfico todo conhece e 
acompanha.

Confiança
Mais de 25 mil trabalhos inscritos 
por centenas de empresas ao 
longo das edições.

60+
Categorias premiadas.

28 edições
Reconhecimento absoluto por 
décadas.

20mil+
Contatos recebem a comunicação 
do evento.

Networking
Encontro de alguns dos principais 
profissionais do mercado.
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O Ciclo de Tecnologia são eventos que propor-
cionam a difusão de serviços, novas tecnologias 
e tendências do mercado gráfico por meio da 
parceria com fornecedores de máquinas, equi-
pamentos e insumos. Recebe apoio de 22 regio-
nais da ABIGRAF, presentes em todo o território 
nacional. Seu principal objetivo é a capacitação 
técnica e em gestão.

Público-alvo: empresários, gestores, profissio-
nais técnicos e interessados no desenvolvimento 
tecnológico.

TECNOLOGIA

Identificação como realizador do evento

Acesso ao relatório com informações do evento

Marca/logotipo ABTG como Apoio Técnico do evento
Marca/logotipo das regionais da ABIGRAF (a ABTG buscará apoio das regionais e 
sindicatos)
Infraestrutura - sede administrativa das regionais da ABIGRAF ou hotéis da região 

HORÁRIO PALESTRA PALESTRANTE

18h30 às 19h00 Recepção

19h00 às 20h00 Palestra técnica do Fornecedor A definir

20h00 às 20h30 Coffee Break

20h30 às 21h30 Palestra técnica ABTG A definir

COTA
ÚNICA

PRESENÇA DA MARCA/LOGOTIPO EM PEÇAS DE COMUNICAÇÃO

Save the Date • Convite • Campanhas de E-mail Marketing • Lembretes • Programação • Site ABTG • 
Publicações para rede social 1 • Publicação personalizada para redes sociais • Agradecimento  

Empresas
associadas

Empresas
não associadas

Para 1 evento/região R$ 6.500,00 R$ 8.000,00

Para 2 a 6 eventos/regiões R$ 6.000,00 R$ 7.500,00

Acima de 6 eventos/regiões R$ 5.500,00 R$ 7.000,00

Investimento:
* Valor por evento.

G
R

A
D

E

1 Até 2 (duas) publicações. O evento acontecerá mediante fechamento de patrocínio. 

Evento contingenciado
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CICLO DE TECNOLOGIA

Alcance 
Todo o território nacional.

Tendências
O que há de mais atual no 
mercado gráfico e suas 
oportunidades.

Mercado Global
As inovações tecnológicas no Brasil e 
no mundo.

Personalizado
Evento desenvolvido sob demanda.

20mil+
Contatos recebem a comunicação 
do evento.

Oportunidade de negócio
A aplicação da tecnologia na 
geração de novos mercados.
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PATROCÍNIO
INSTITUCIONAL

Visibilidade

Promoção

Valor agregado

Resultados

SEJA UM PATROCINADOR INSTITUCIONAL ABTG E 
COLOQUE SUA MARCA EM EVIDÊNCIA.
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PATROCINADOR INSTITUCIONAL TEM A SUA MARCA 
EM TODOS OS EVENTOS DO CALENDÁRIO, 

ISSO SIGNIFICA MAIS IMPACTO E VISIBILIDADE, 
ALÉM DE CONDIÇÕES ESPECIAIS.
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PATROCÍNIO
INSTITUCIONAL

Entrega de troféus no palco 
Somente 1 representante por empresa 10

Acesso ao relatório com informações do evento

Menção na revista (referente ao evento)

Acesso ao mailing do Prêmio (gráficas inscritas)

Acesso ao mailing dos participantes (festa de premiação)

Inscrição na categoria “Fornecedores” 2

Ingressos para a festa de premiação (cortesia) 16

Mapeamento das empresas gráficas finalistas

Entrega de brindes ao término do evento 

Ação de marketing diferenciada 1

Mensagem do apresentador 2

Projeção de vídeo institucional no início da premiação (1 minuto)

Associação ABTG no ano referente ao evento
Escolha das categorias para a entrega dos troféus
Fornecedores e gráficas

1 banner digital no site do Prêmio
Identificação diferenciada da mesa para localização no evento
Sob responsabilidade da ABTG
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E TREINAMENTOS

Inscrições no Congresso 5
Projeção da marca/logotipo como patrocinador institucional Individual
Ação de marketing diferenciada no evento

Acesso ao mailing dos participantes

Banner na página do Congresso
Projeção de vídeo institucional (1 minuto)
Sob responsabilidade do patrocinador

Distribuição de material promocional na sacola do evento

Distribuição de brindes promocionais na saída do evento

Menção do patrocínio pelo mestre de cerimônia

Menção em todos os “releases” da assessoria de imprensa a respeito do evento

Inscrições nos cursos de acordo com o interesse 5
Projeção da marca/logotipo como patrocinador institucional Individual
Ação de marketing diferenciada nos 5 cursos de sua preferência

Acesso ao mailing dos participantes de todos os cursos
Banner nos cursos 
Sob responsabilidade do patrocinador

Projeção de vídeo institucional (1 minuto)
Sob responsabilidade do patrocinador

Distribuição de material promocional na sacola e/ou na saída das atividades 
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Vagas reservadas em cada evento (em cada sala) 5
Projeção da marca/logotipo como patrocinador institucional Individual
Ação de marketing diferenciada no evento

Acesso ao mailing dos participantes de todos os cursos
Banner no evento 
Sob responsabilidade do patrocinador

Projeção de vídeo institucional (1 minuto)
Sob responsabilidade do patrocinador

Distribuição de material promocional na sacola e/ou na saída do evento

VISIBILIDADE COMO PATROCINADOR INSTITUCIONAL, EM TODOS EVENTOS DA ABTG

Adesão imediata a associação ABTG (gratuitamente)

Desconto de associados para os clientes do patrocinador

Desconto de 30% nos cursos regulares

Desconto de 30% nos eventos técnicos realizados na ABTG

Desconto de 30% nas consultorias técnicas e gestão

Desconto de 30% nos pareceres técnicos
Utilizações da sala de reunião, mediante disponibilidade  3/ano
Utilização do auditório (90 lugares), mediante disponibilidade 1
Canal técnico: consultas técnicas gratuitas com os maiores especialistas do setor 2/ano
Direito a utilização do selo patrocinador institucional 2019
Anúncio de 1/2 página na Revista Tecnologia Gráfica 1
Agradecimento na assinatura eletrônica no ano vigente
Divulgação diferenciada nas peças de divulgação dos eventos da ABTG, referente ao 
ano vigente
Aplicação do logo nas campanhas da ABTG nas redes sociais e site

Acesso ao relatório com informações de todos os eventos que participa

Patrocínio Institucional 
- 2019 -

R$ 63.200,00

Torne-se um parceiro até março de 2019, ganhe 5% de desconto e 
parcele até dezembro de 2019.
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1 página
Formato: 21 x 28 cm

R$ 4.360,00

2/3 página (V)
Formato: 11,8 x 25,4 cm

R$ 3.150,00

1/3 página (V)
Formato: 5,6 x 25,4 cm

R$ 1.890,00

2º capa
Formato: 21 x 28 cm

R$ 4.980,00

1/2 página (H)
Formato: 18 x 12,5 cm

R$ 2.580,00

1/4 página (H)
Formato: 18 x 6,5 cm

R$ 1.530,00

3º capa
Formato: 21 x 28 cm

R$ 4.740,00

1/2 página (V)
Formato: 8,8 x 25,4 cm

R$ 2.580,00

1/4 página (V)
Formato: 8,8 x 12,5 cm

R$ 1.530,00

4º capa
Formato: 21 x 28 cm

R$ 5.450,00

1/3 página (H)
Formato: 18 x 8,4 cm

R$ 1.890,00

1/8 página (H)
Formato: 8,8 x 6 cm

R$ 620,00

CONTEÚDO EDITORIAL
Reportagens e noticiário sobre produtos, 
processos e inovações tecnológicas • Artigos 
dos mais importantes especialistas do setor 
sobre matérias-primas, insumos, equipamentos, 
sistemas e processos gráficos • Artigos Seybold.

PÚBLICO-LEITOR
Diretores e gerentes industriais/ chefes de produção/ impressores de indústrias gráficas de todo o Brasil 
(comerciais, promocionais, editoriais, de embalagens, sinalização, etiquetas adesivas e de conversão), 
abrangendo as áreas de pré-impressão, impressão e acabamento • Técnicos e consultores do setor • 
Instituições de ensino médio • Fornecedores de matérias-primas, insumos, sistemas e equipamentos gráficos.

Página determinada: 15% de acréscimo  |  Agências de publicidade: 20% de desconto
(V) = Formato vertical     (H) = Formato horizontal

REVISTA TECNOLOGIA GRÁFICA
A revista técnica do setor gráfico. 
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PERIODICIDADE
TRIMESTRAL

CIRCULAÇÃO
NACIONAL

ENCARTES
SOB CONSULTA

TIRAGEM
5.500 EXEMPLARES

3 anúncios por ano
Formato: 1/2 página

3 anúncios por ano
Formato: 1 página

R$ 5.000,00 R$ 9.000,00
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Rua Bresser, 2.315 | Bloco G | Mooca | CEP 03162-030 | São Paulo/SP

+55 11 2797.6700
www.abtg.org.br/patrocinio

O DESTAQUE QUE A SUA MARCA MERECE.


