
Realização: 

02 de agosto a 04 de agosto de 2017 



Projeto 

Patrocínio 



O cenário da Contabilidade vem passando por mudanças profundas e constantes, e é a área que mais 

demanda novos conhecimentos e tecnologias, com o objetivo de se adaptar ao novo que surge todos os 

dias. Para isso, é preciso que, acima de tudo, o profissional da Contabilidade esteja preparado para 

pensar estrategicamente, sendo um consultor e instrutor na prevenção de riscos ao negócio e na busca 

de soluções baseadas no conhecimento acadêmico, tecnológico e prático exigido pela profissão. 

 

Cientes da existência, no mercado, de profissionais da Contabilidade com habilidades variadas, os CRCs 

do Nordeste selecionaram o tema “Desafios da Contabilidade: Compliance, Gestão e Inovação 

abrindo um espaço para debates que servirão de referência e base sobre o assunto. Através das 

atividades do encontro, os participantes poderão ampliar sua visão teórica e prática sobre o tema. 

 

 

Apresentação 



LOCAL DE REALIZAÇÃO:  
Centro de Convenções de Natal 
Av. Dinarte Maris, s/n, Ponta 
Negra (Via Costeira), Natal – RN 
 
DATA: 
02 a 04 de agosto de 2017 
 
TEMA:  
Desafios da Contabilidade: 
Compliance, Gestão e Inovação 
 
PÚBLICO-ALVO:  
Profissionais da contabilidade, 
empresários, economistas, 
administradores, gestores 
públicos, empresas de 
assessoramentos, peritos, 
auditores, professores e 
estudantes universitários de 
todas as Instituições superiores 
do RN e IES do Nordeste. 
 
PROGRAMAÇÃO: 
Em fase de Elaboração 
 

PÚBLICO ESTIMADO: 
2.000 pessoas 
 
OBJETIVO:  
Refletir e discutir sobre os problemas 
relacionados com a profissão em face 
da conjuntura política, econômica e 
social, visando à identificação de 
comportamentos que assegurem 
uma contribuição efetiva da 
categoria profissional para o 
processo de desenvolvimento do 
Nordeste. 
 
ATIVIDADES:  
Palestras 
Apresentação de Trabalhos Técnicos, 
Encontro das Mulheres Profissionais, 
Encontro de Profissionais da 
Contabilidade e Encontro de 
Professores e Estudantes de Ciências 
Contábeis e Fórum das Jovens 
Lideranças Contábeis e Estudantes 
de Ciências Contábeis da Região 
Nordeste. 

Descrição 



PREMIAÇÃO PARA OS MELHORES TRABALHOS TÉCNICOS APRESENTADOS:  
 
1º Lugar – R$ 5.000,00 
 
2º Lugar – R$ 3.000,00 
 
3º Lugar – R$ 2.000,00 
 

Categoria 
 

Profissional 
 
Estudante 
 
Acompanhante 
 
Outros 

 

Até 30/04/2017 
 

R$ 200,00 
 
R$ 100,00 
 
R$ 100,00 
 
R$ 240,00 

Até 30/06/2017 
 

R$ 260,00 
 
R$ 130,00 
 
R$ 130,00 
 
R$ 280,00 

INVESTIMENTO (R$): 
 
 A partir de 01/07/2017 

 
R$ 300,00 
 
R$ 150,00 
 
R$ 150,00 
 
R$ 320,00 

Descrição 



 

 
 
A capital do Rio Grande do Norte conta com um pouco mais de 800 mil habitantes e é conhecida por ser o ponto 
do Brasil mais próximo da Europa e da África. A cidade é cercada pelo mar, belos rios, dunas verdes e ainda é 
iluminada o ano inteiro pelo sol ardente. A localização da cidade faz com que, em Natal, seja verão o ano inteiro. 
Um lugar verdadeiramente paradisíaco, ideal para o turismo de quem ama belas praias e paisagens. Tudo isso 
aliado a uma culinária peculiar, a passeios inesquecíveis e a um povo hospitaleiro e gentil, que dá mais vida e 
grandeza à sua cultura. Seu clima tropical favorece a economia e o torna um grande exportador de frutas e de 
camarão.  
 
 
São mais de 2 milhões de visitantes anualmente, sendo que os principais destinos são as praias de Ponta Negra, 
Pipa e Genipabu. Essa atividade é responsável por empregar mais de 120 mil pessoas, além de estar vinculada a 
outras 54 atividades, direta ou indiretamente. Eventos como o 13° Encontro Nordestino de Contabilidade são 
oportunidades reais para estudo dessas vertentes econômicas, pois visa acompanhar as mudanças que o mercado 
exige, bem como o aprimoramento técnico, a melhoria na prestação de serviços, a valorização profissional e 
acadêmica, o aperfeiçoamento na gestão, a evolução da contabilidade e o entrelaçamento com os órgãos de 
classe. Um espaço que proporciona momentos de aproximação e interação entre estudantes, empresários e 
profissionais com o mercado, permitindo a ampliação do network entre os participantes. 
  

 

Justificativa 



O patrocinador estará associando a sua marca a um evento ligado ao setor contábil, um dos 
segmentos que mais cresce não só no Nordeste, mas no país. A área contábil é formada por 
relacionamento com clientes potenciais, prospecção de novos clientes, desenvolvimento de novos 
negócios, consolidação de imagem institucional diante de público formador de opinião e promoção do 
conhecimento da marca, produtos e/ou serviços que oferece. 
 
As marcas dos patrocinadores serão inseridas nas peças de publicidade e marketing do evento, 
possibilitando uma ampla visibilidade durante a divulgação e a realização do 13° Encontro Nordestino 
de Contabilidade - ENECON entre contadores e empresários atuantes e geradores de emprego na 
Região Nordeste, além de estudantes e técnicos da área de contabilidade. 

Benefícios Patrocinador 



PUBLICIDADE E MÍDIA DIRIGIDA 
Site com hiperlink direcionado 
Assessoria de imprensa; 
E-mail marketing a ser enviado pelo o mailing de todas as entidades que realizam ou apoiam o evento; 
Administração de Redes Sociais. 
 
PROPAGANDA 
Anúncios de jornal; 
Spot para rádio; Cartazes e Folders eletrônicos. 
 
MERCHANDISING 
Painéis no local do evento;  
Credenciais, Blocos e Pastas.  
 
*planejamento sujeito a modificações a depender do número de cotas fechadas 

 

Divulgação 



Investimento 



Patrocínio DIAMANTE MÁSTER 

Quantidade: 01 cota 
Cota de Patrocínio Diamante Máster: custeio de 2.000 certificados 
digitais com validade de um ano destinados a todos os participantes 
da 13ª edição do ENECON, a partir da homologação de sua inscrição 
e ou convite, mais 200 camisetas a serem utilizadas nos dias 02, 03 
e 04/08, sendo 40 em suplex modelo bayb look e gola redonda e 
160 em malha penteada modelo básico e gola redonda, cores 
variadas. Os modelos serão encaminhados posteriormente.    
 
CONTRAPARTIDA CRCRN 
 
PRÉ-EVENTO 
Aplicação da logomarca da empresa (com hiperlink) no hotsite 
exclusivo do evento; 
Citação da empresa em no mínimo, três edições de marketing para 
divulgação segmentada do evento; 
Citação do nome da empresa nos releases enviados à imprensa para 
divulgação do evento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
** Outras modalidades de patrocínio ou apoio sob consulta ** 
 
OBS: A execução das ações de comunicação apresentadas neste projeto está 
condicionada ao fechamento de todas as cotas discriminadas acima. Não inclui 
aplicação da marca em Televisão. 
 
 

EVENTO 
Um stand de 18m² com iluminação e indicação; 
Inserção de material impresso na bolsa dos participantes; 
Aplicação da logomarca da empresa no guia de programação do 
evento; 
Projeção da logomarca, em tamanho proporcional à cota de 
patrocínio no telão do auditório na abertura e encerramento do 
evento; 
Aplicação da logomarca da empresa nos banners do evento; 
Aplicação da logomarca da empresa no formulário de avaliação do 
evento, cuja aplicação será feita no último dia do evento; 
Menção ao nome da empresa patrocinadora durante a cerimônia 
de abertura; 
Concessão de 10 convites-cortesia para livre utilização do 
patrocinador e 10 credenciais para expositor; 

PÓS-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa nos anais eletrônicos do 
evento; 
(*A montagem de ambientação do stand será de 
responsabilidade do expositor/patrocinador e o material 
impresso deverá ser entregue até 10 dias antes da 
realização do evento, no CRC/RN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patrocínio DIAMANTE - A 

Quantidade: 01 cota 
 
Cota de Patrocínio Diamante  40.000,00 (quarenta mil reais) 
 
CONTRAPARTIDA CRCRN 
 
PRÉ-EVENTO 
Aplicação da logomarca da empresa (com hiperlink) no hotsite 
exclusivo do evento; 
Citação da empresa em no mínimo, três edições de marketing para 
divulgação segmentada do evento; 
Citação do nome da empresa nos releases enviados à imprensa 
para divulgação do evento. 
 
 

 
** Outras modalidades de patrocínio ou apoio sob consulta ** 
 
OBS: A execução das ações de comunicação apresentadas neste projeto está 
condicionada ao fechamento de todas as cotas discriminadas acima. Não inclui 
aplicação da marca em Televisão. 
 
IMPORTANTE: A inserção da logomarca da empresa patrocinadora está 
vinculada ao fornecimento do logotipo desta, no prazo de até 10 dias após a 
assinatura do contrato.  
 

EVENTO 
Um stand de 18m² com iluminação e indicação; 
Inserção de material impresso na bolsa dos participantes; 
Aplicação da logomarca da empresa no guia de programação do 
evento; 
Projeção da logomarca, em tamanho proporcional à cota de patrocínio 
no telão do auditório na abertura e encerramento do evento; 
Aplicação da logomarca da empresa nos banners do evento; 
Aplicação da logomarca da empresa no formulário de avaliação do 
evento, cuja aplicação será feita no último dia do evento; 
Menção ao nome da empresa patrocinadora durante a cerimônia de 
abertura; 
Concessão de 10 convites-cortesia para livre utilização do 
patrocinador e 10 credenciais para expositor. 

PÓS-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa nos anais eletrônicos do evento; 
 
(*A montagem de ambientação do stand será de 
responsabilidade do expositor/patrocinador e o material 
impresso deverá ser entregue até 10 dias antes da realização 
do evento, no CRC/RN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patrocínio DIAMANTE - B 

Quantidade: 01 cota 
Cota de Patrocínio Diamante  20.000,00 (vinte mil reais) mais o 
custeio (honorários, passagens e hospedagens) de 02 palestrantes 
da programação oficial do 13º ENECON, a ser indicados pela 
Comissão Técnica do evento Portaria Nº 022. 
 
CONTRAPARTIDA CRCRN 
 
PRÉ-EVENTO 
Aplicação da logomarca da empresa (com hiperlink) no hotsite 
exclusivo do evento; 
Citação da empresa em no mínimo, três edições de marketing para 
divulgação segmentada do evento; 
Citação do nome da empresa nos releases enviados à imprensa 
para divulgação do evento. 
 
 

 
** Outras modalidades de patrocínio ou apoio sob consulta ** 
 
OBS: A execução das ações de comunicação apresentadas neste projeto está 
condicionada ao fechamento de todas as cotas discriminadas acima. Não inclui 
aplicação da marca em Televisão. 
 
IMPORTANTE: A inserção da logomarca da empresa patrocinadora está 
vinculada ao fornecimento do logotipo desta, no prazo de até 10 dias após a 
assinatura do contrato.  
 

EVENTO 
Um stand de 18m² com iluminação e indicação; 
Inserção de material impresso na bolsa dos participantes; 
Aplicação da logomarca da empresa no guia de programação do 
evento; 
Projeção da logomarca, em tamanho proporcional à cota de patrocínio 
no telão do auditório na abertura e encerramento do evento; 
Aplicação da logomarca da empresa nos banners do evento; 
Aplicação da logomarca da empresa no formulário de avaliação do 
evento, cuja aplicação será feita no último dia do evento; 
Menção ao nome da empresa patrocinadora durante a cerimônia de 
abertura; 
Concessão de 10 convites-cortesia para livre utilização do 
patrocinador e 10 credenciais de expositor; 

PÓS-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa nos anais eletrônicos do evento; 
 
(*A montagem de ambientação do stand será de 
responsabilidade do expositor/patrocinador e o material 
impresso deverá ser entregue até 10 dias antes da realização 
do evento, no CRC/RN). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Patrocínio OURO 

Quantidade: 02 cotas 
 
Cota de Patrocínio Ouro  25.000,00 (vinte cinco mil reais) 
 
CONTRAPARTIDA CRCRN 
 

PRÉ-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa (com hiperlink) no hotsite 
exclusivo do evento; 

Citação da empresa em no mínimo, três edições de e-mail 
marketing para divulgação segmentada do evento; 

 
 
** Outras modalidades de patrocínio ou apoio sob consulta ** 
 
OBS: A execução das ações de comunicação apresentadas neste projeto está 
condicionada ao fechamento de todas as cotas discriminadas acima. Não inclui 
aplicação da marca em Televisão. 

EVENTO 

Um stand de 18m² com iluminação e indicação;  

Inserção de material impresso na bolsa dos participantes; 

Aplicação da logomarca da empresa nos guias eletrônico e impresso da 
programação do evento; 

Projeção da logomarca no telão do auditório de abertura do evento; 

Concessão de 06 convites-cortesia para livre utilização do patrocinador e 07 
credenciais de expositor; 

 

PÓS-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa nos anais eletrônicos do evento; 

 

IMPORTANTE: A inserção da logomarca da empresa patrocinadora está 
vinculada ao fornecimento do logotipo desta, no prazo de até 10 dias após a 
assinatura do contrato. 

(*A montagem de ambientação do stand será de responsabilidade do 
expositor/patrocinador e o material impresso deverá ser entregue até 
10 dias antes da realização do evento, no CRC/RN). 

 



Patrocínio OURO - A 

Quantidade: 01 cota 
 
Cota de Patrocínio Ouro  20.000,00 (vinte mil reais) mais 
o custeio de 2 mil canetas a serem utilizadas nas pastas dos 
participantes do evento. 
 
CONTRAPARTIDA CRCRN 
 

PRÉ-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa (com hiperlink) no 
hotsite exclusivo do evento; 

Citação da empresa em no mínimo, três edições de e-mail 
marketing para divulgação segmentada do evento;  
 
** Outras modalidades de patrocínio ou apoio sob consulta ** 
 
OBS: A execução das ações de comunicação apresentadas neste projeto está 
condicionada ao fechamento de todas as cotas discriminadas acima. Não inclui 
aplicação da marca em Televisão. 

EVENTO 

Um stand de 18m² com iluminação e indicação;  

Inserção de material impresso na bolsa dos participantes; 

Aplicação da logomarca da empresa nos guias eletrônico e impresso da 
programação do evento; 

Projeção da logomarca no telão do auditório de abertura do evento; 

Concessão de 06 convites-cortesia para livre utilização do patrocinador e 07 
credenciais de expositor; 

 

PÓS-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa nos anais eletrônicos do evento; 

 

IMPORTANTE: A inserção da logomarca da empresa patrocinadora está 
vinculada ao fornecimento do logotipo desta, no prazo de até 10 dias após a 
assinatura do contrato. 

(*A montagem de ambientação do stand será de responsabilidade do 
expositor/patrocinador e o material impresso deverá ser entregue até 
10 dias antes da realização do evento, no CRC/RN). 

 



Patrocínio OURO - B 

Quantidade: 01 cota 
 
Cota de Patrocínio Ouro  20.000,00 (vinte mil reais) 
mais o custeio de 60 brindes a serem distribuídos com os 
palestrantes, conselheiros e autoridades participantes do 
evento. 
 
CONTRAPARTIDA CRCRN 

PRÉ-EVENTO 

 

Aplicação da logomarca da empresa (com hiperlink) no 
hotsite exclusivo do evento; 

Citação da empresa em no mínimo, três edições de e-mail 
marketing para divulgação segmentada do evento; 

 
 
 
 
 
 
** Outras modalidades de patrocínio ou apoio sob consulta ** 
 
OBS: A execução das ações de comunicação apresentadas neste projeto está 
condicionada ao fechamento de todas as cotas discriminadas acima. Não inclui 
aplicação da marca em Televisão. 

EVENTO 

Um stand de 18m² com iluminação e indicação;  

Inserção de material impresso na bolsa dos participantes; 

Aplicação da logomarca da empresa nos guias eletrônico e impresso da 
programação do evento; 

Projeção da logomarca no telão do auditório de abertura do evento; 

Concessão de 06 convites-cortesia para livre utilização do patrocinador e 07 
credenciais de expositor; 

 

PÓS-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa nos anais eletrônicos do evento; 

 

IMPORTANTE: A inserção da logomarca da empresa patrocinadora está 
vinculada ao fornecimento do logotipo desta, no prazo de até 10 dias após a 
assinatura do contrato. 

(*A montagem de ambientação do stand será de responsabilidade do 
expositor/patrocinador e o material impresso deverá ser entregue até 
10 dias antes da realização do evento, no CRC/RN). 

 



Patrocínio PRATA 

Quantidade: 08 cotas 
 
Cota de Patrocínio Prata  20.000,00 (vinte mil reais) 
 
 
CONTRAPARTIDA CRCRN 
 

PRÉ-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa (com hiperlink) no 
hotsite exclusivo do evento; 

Citação da empresa em no mínimo, três edições de e-mail 
marketing para divulgação segmentada do evento; 
 
 
 

 
 
 
** Outras modalidades de patrocínio ou apoio sob consulta ** 
 
OBS: A execução das ações de comunicação apresentadas neste projeto está 
condicionada ao fechamento de todas as cotas discriminadas acima. Não inclui 
aplicação da marca em Televisão. 

EVENTO 

Um stand de 9m² com iluminação e indicação;  

Inserção de material impresso na bolsa dos participantes; 

Aplicação da logomarca da empresa nos guias impresso e eletrônico da 
programação do evento; 

Projeção da logomarca no telão do auditório de abertura do evento; 

Concessão de 03 convites-cortesia para livre utilização do patrocinador e 05 
credenciais de expositor; 

 

PÓS-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa nos anais eletrônicos do evento; 

 

IMPORTANTE: A inserção da logomarca da empresa patrocinadora está 
vinculada ao fornecimento do logotipo desta, no prazo de até 10 dias após 
a assinatura do contrato.  

(*A montagem de ambientação do stand será de responsabilidade 
do expositor/patrocinador e o material impresso deverá ser 
entregue até 10 dias antes da realização do evento, no CRC/RN). 

 
 
 



Patrocínio PRATA - A 

Quantidade: 04 cotas 
Cota de Patrocínio Prata  15.000,00 (quinze mil reais) 
mais o custeio de 60 brindes a serem distribuídos com os 
palestrantes, conselheiros e autoridades participantes do 
evento. 
 
CONTRAPARTIDA CRCRN 
 

PRÉ-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa (com hiperlink) no 
hotsite exclusivo do evento; 

Citação da empresa em no mínimo, três edições de e-mail 
marketing para divulgação segmentada do evento; 
 
 
 

 
 
 
** Outras modalidades de patrocínio ou apoio sob consulta ** 
 
OBS: A execução das ações de comunicação apresentadas neste projeto está 
condicionada ao fechamento de todas as cotas discriminadas acima. Não inclui 
aplicação da marca em Televisão. 

 

EVENTO 

Um stand de 9m² com iluminação e indicação;  

Inserção de material impresso na bolsa dos participantes; 

Aplicação da logomarca da empresa nos guias impresso e eletrônico da 
programação do evento; 

Projeção da logomarca no telão do auditório de abertura do evento; 

Concessão de 03 convites-cortesia para livre utilização do patrocinador e 
05 credenciais de expositor; 

 

PÓS-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa nos anais eletrônicos do evento; 

IMPORTANTE: A inserção da logomarca da empresa patrocinadora está 
vinculada ao fornecimento do logotipo desta, no prazo de até 10 dias 
após a assinatura do contrato.  

(*A montagem de ambientação do stand será de 
responsabilidade do expositor/patrocinador e o material 
impresso deverá ser entregue até 10 dias antes da realização do 
evento, no CRC/RN). 

 
 
 



Patrocínio PRATA - B 

Quantidade: 08 cotas 
Cota de Patrocínio Prata  15.000,00 (quinze mil reais) 
mais o custeio de outro item da planilha de custos no valor 
equivalente a cinco mil reais.  
 
 
CONTRAPARTIDA CRCRN 
 

PRÉ-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa (com hiperlink) no 
hotsite exclusivo do evento; 

Citação da empresa em no mínimo, três edições de e-mail 
marketing para divulgação segmentada do evento; 
 
 
 

 
 
 
** Outras modalidades de patrocínio ou apoio sob consulta ** 
 
OBS: A execução das ações de comunicação apresentadas neste projeto está 
condicionada ao fechamento de todas as cotas discriminadas acima. Não inclui 
aplicação da marca em Televisão. 

 

EVENTO 

Um stand de 9m² com iluminação e indicação;  

Inserção de material impresso na bolsa dos participantes; 

Aplicação da logomarca da empresa nos guias impresso e eletrônico da 
programação do evento; 

Projeção da logomarca no telão do auditório de abertura do evento; 

Concessão de 03 convites-cortesia para livre utilização do patrocinador 
e 05 credenciais de expositor; 

 

PÓS-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa nos anais eletrônicos do evento; 

IMPORTANTE: A inserção da logomarca da empresa patrocinadora 
está vinculada ao fornecimento do logotipo desta, no prazo de até 10 
dias após a assinatura do contrato.  

(*A montagem de ambientação do stand será de 
responsabilidade do expositor/patrocinador e o material 
impresso deverá ser entregue até 10 dias antes da realização 
do evento, no CRC/RN). 

 
 
 



Patrocínio PRATA - C 

Quantidade: 01 cota 
 
Cota de Patrocínio Prata - C: custeio de 2.000 cursos de 
Aperfeiçoamento e ou  Qualificação, destinados a todos os 
participantes da 13ª edição do ENECON, a partir da 
homologação de sua inscrição e ou convite.  
 
CONTRAPARTIDA CRCRN 
 

PRÉ-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa (com hiperlink) no 
hotsite exclusivo do evento; 

Citação da empresa em no mínimo, três edições de e-mail 
marketing para divulgação segmentada do evento; 
 
 
 

 
 
 
 
 
** Outras modalidades de patrocínio ou apoio sob consulta ** 
 
OBS: A execução das ações de comunicação apresentadas neste projeto está 
condicionada ao fechamento de todas as cotas discriminadas acima. Não inclui 
aplicação da marca em Televisão. 

EVENTO 

Um stand de 9m² com iluminação e indicação;  

Inserção de material impresso na bolsa dos participantes; 

Aplicação da logomarca da empresa nos guias impresso e eletrônico da 
programação do evento; 

Projeção da logomarca no telão do auditório de abertura do evento; 

Concessão de 03 convites-cortesia para livre utilização do patrocinador e 05 
credenciais de expositor; 

 

PÓS-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa nos anais eletrônicos do evento; 

 

IMPORTANTE: A inserção da logomarca da empresa patrocinadora está 
vinculada ao fornecimento do logotipo desta, no prazo de até 10 dias após 
a assinatura do contrato.  

(*A montagem de ambientação do stand será de responsabilidade 
do expositor/patrocinador e o material impresso deverá ser 
entregue até 10 dias antes da realização do evento, no CRC/RN). 

 
 
 



Patrocínio BRONZE 

Quantidade: 08 cotas  
 
Cota de Patrocínio Bronze   15.000,00 (quinze mil reais) 

 
 
CONTRAPARTIDA CRCRN 
 

PRÉ-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa (com hiperlink) no hotsite 
exclusivo do evento; 
 
 
 
 

 
 
** Outras modalidades de patrocínio ou apoio sob consulta ** 
 
OBS: A execução das ações de comunicação apresentadas neste projeto está 
condicionada ao fechamento de todas as cotas discriminadas acima. Não inclui 
aplicação da marca em Televisão. 

 

 

 

EVENTO 

Um stand de 9m² com iluminação e indicação;  

Aplicação da logomarca da empresa nos guias impresso e eletrônico da 
programação do evento. 

Concessão de 01 convite-cortesia para livre utilização do patrocinador e 
03 credenciais de expositor; 

 

 

IMPORTANTE: A inserção da logomarca da empresa patrocinadora está 
vinculada ao fornecimento do logotipo desta, no prazo de até 10 dias 
após a assinatura do contrato. 
 
 
 
 
 



Patrocínio BRONZE - A 

Quantidade: 05 cotas  
 
Cota de Patrocínio Bronze   10.000,00 (dez mil reais), 
mais o custeio de 60 brindes a serem distribuídos com os 
palestrantes, conselheiros e autoridades participantes do 
evento. 
 
CONTRAPARTIDA CRCRN 
 

PRÉ-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa (com hiperlink) no 
hotsite exclusivo do evento; 
 
 
 
 

 
 
 
 
** Outras modalidades de patrocínio ou apoio sob consulta ** 
 
OBS: A execução das ações de comunicação apresentadas neste projeto está 
condicionada ao fechamento de todas as cotas discriminadas acima. Não inclui 
aplicação da marca em Televisão. 

 

 

 

EVENTO 

Um stand de 9m² com iluminação e indicação;  

Aplicação da logomarca da empresa nos guias impresso e eletrônico da 
programação do evento. Concessão de 01 convite-cortesia para livre 
utilização do patrocinador e 03 credenciais de expositor; 

 

 

 

IMPORTANTE: A inserção da logomarca da empresa patrocinadora está 
vinculada ao fornecimento do logotipo desta, no prazo de até 10 dias 
após a assinatura do contrato. 
 
 
 
 
 



Patrocínio BRONZE - B 

Quantidade: 01 cota  
 
Cota de Patrocínio Bronze B: Custeio de Cobertura Fotográfica Profissional e 30h de Filmagem Editada em câmeras FULL HD durante os 03 
dias do evento, nas seguintes condições: 
 
 
Cobertura Fotográfica Profissional  
 
A  empresa deverá realizar a cobertura fotográfica em  câmera com lentes de alta definição; 
A empresa deverá fornecer em definitivo ao CRCRN, o arquivo digital em HD externo contendo no mínimo 100 fotos  com edição e 
tratamento profissional, sendo estas escolhidas pelo CRCRN;  
A empresa deverá instalar e manter funcionando, um  estúdio fotográfico em local pré-definido pelo CRCRN; 
A empresa deverá disponibilizar durante todo o evento, profissionais qualificados para a realização dos registros fotográficos no estúdio, nos 
dois auditórios, na feira de negócios  e  nas demais instalações de funcionamento do evento; 
A empresa deverá fornecer em definitivo ao CRCRN um álbum encadernado  contendo  100 fotos no tamanho 20x30 , sendo 30 com 
ampliação 20x60; 
A empresa deverá realizar uma exposição fotográfica  com uma amostra das principais praias do litoral sul e norte, em local pré-definido 
pelo CRCRN; 
Prazo para entrega do  álbum e  arquivo digital será de até 30 dias após o evento.   
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 



Patrocínio BRONZE - B 

30h de Filmagem Editada em Câmeras FULL HD, nos seguintes padrões de qualidade de serviços, materiais e mão-de-obra:  

 

 A empresa deverá  fornecer  em definitivo ao CRC-RN, um vídeo com edição profissional e duração de 50 minutos, dos  melhores 

momentos do  13º ENECON e direitos autorais restritos ao CRC-RN, com 10 exemplares; 

 A empresa deverá fornecer em definitivo ao CRC-RN, imagens  aéreas com Drone  para contemplar  o vídeo da edição especial do 

evento.  

 A empresa deverá conceder em definitivo ao CRC-RN, todas as gravações  na integra das palestras realizadas nos auditórios do  13º 

ENECON, com edição  profissional  em HD externo para veiculação restrita e exclusiva ao CRC-RN;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 A empresa deverá  fornecer em definitivo ao CRC-RN , Teasers  a serem gravados durante o evento para serem disponibilizados nas 

redes sociais do 13º ENECON; 

 A empresa deverá disponibilizar em definitivo ao CRC-RN, vídeo técnico do evento  para fins de registro;  

 A empresa deverá realizar entrevistas  gravadas em vídeo e editadas,  com convidados, organizadores do evento, instituições parceiras, 

expositores,  palestrantes  e participantes do ENECON2017; 

 
CONTRAPARTIDA CRCRN 

 

PRÉ-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa (com hiperlink) no hotsite exclusivo do evento; 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



Patrocínio BRONZE - B 

CONTRAPARTIDA CRCRN 

 

 

PRÉ-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa (com hiperlink) no hotsite exclusivo do evento; 

 

EVENTO 

Um stand de 9m² com iluminação e indicação;  

Aplicação da logomarca da empresa nos guias impresso e eletrônico da programação do evento. Concessão de 01 convite-cortesia para livre 
utilização do patrocinador e  credenciamento da equipe técnica necessária; 

 

IMPORTANTE: A inserção da logomarca da empresa patrocinadora está vinculada ao fornecimento do logotipo desta, no prazo de até 10 
dias após a assinatura do contrato. 

 
 
** Outras modalidades de patrocínio ou apoio sob consulta ** 
 
OBS: A execução das ações de comunicação apresentadas neste projeto está condicionada ao fechamento de todas as cotas discriminadas acima. Não inclui aplicação da marca em Televisão. 

  
 
 

 

 

 

 
 
 
 



Parceiro Apoiador - A 

Quantidade: 01 cota  
 
Cota de Patrocínio Parceiro Apoiado  A: Custeio da Administração de um Box de Informações Turísticas, medindo 9m² durante  
os 03 dias do evento. 
 
Box de Informações Turísticas   
 
 A empresa deverá disponibilizar em todos os horários de funcionamento do evento e de forma permanente, 04 colaboradores fardados, 

que tenham formação profissional na área, para realizarem os atendimentos  no referido box; 
 Realização e impressão de Cekim a todo participante que o solicitar; 
 Informações e esclarecimentos sobre voos; 
 Informações turísticas de Natal; 
 Alterações e vendas de hospedagem (hotel  ou pousada);  
 Oferta serviços para a contratação de opcionais como: translado, organização e operação de city Tours e passeios, com valores 

promocionais; 
 Ofertar serviços para Locação de veículos; 
 Fornecer em definitivo 03 pacotes turísticos a serem sorteados  pela organização durante a realização do evento, sendo que estes 

devem  ser: Hospedagem de 03 dias e 02 noites em hotel ou Resort de categoria superior no Nordeste, valido para utilização em 
período de baixa temporada. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 



Parceiro Apoiador - A 

CONTRAPARTIDA CRCRN 

 

PRÉ-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa (com hiperlink) no hotsite exclusivo do evento; 

 

EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa nos guias impresso e eletrônico da programação do evento. Concessão de 01 convite-cortesia para livre 
utilização do patrocinador e  credenciamento da equipe técnica necessária; 

 

IMPORTANTE: A inserção da logomarca da empresa patrocinadora está vinculada ao fornecimento do logotipo desta, no prazo de até 10 
dias após a assinatura do contrato. 

 
 
** Outras modalidades de patrocínio ou apoio sob consulta ** 
 
OBS: A execução das ações de comunicação apresentadas neste projeto está condicionada ao fechamento de todas as cotas discriminadas acima. Não inclui aplicação da marca em Televisão. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 



Parceiro Apoiador - B 

Quantidade: 01 cota  
 
Cota de  Patrocínio Parceiro Apoiador B: Custeio de Serviço de  Mestre de Cerimonia para os 03 dias do evento (02 a 04/08).  
 
Mestre de  Cerimonias   
 
 A empresa deverá disponibilizar em todos os horários de funcionamento do evento, equipe formada por 04 mestres de cerimonias para 

realizarem juntos o cerimonial do evento em conformidade com a programação oficial; 
 
CONTRAPARTIDA CRCRN 

 

PRÉ-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa (com hiperlink) no hotsite exclusivo do evento; 

 

EVENTO 

Um stand de 9m² com iluminação e indicação;  

Aplicação da logomarca da empresa nos guias impresso e eletrônico da programação do evento. Concessão de 01 convite-cortesia para livre 
utilização do patrocinador e  credenciamento da equipe técnica necessária; 

 
 
 

 

 

 

 
 
 



Parceiro Apoiador - B 

IMPORTANTE: A inserção da logomarca da empresa patrocinadora está vinculada ao fornecimento do logotipo desta, no prazo de até 10 
dias após a assinatura do contrato. 

 
 
** Outras modalidades de patrocínio ou apoio sob consulta ** 
 
OBS: A execução das ações de comunicação apresentadas neste projeto está condicionada ao fechamento de todas as cotas discriminadas acima. Não inclui aplicação da marca em Televisão. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 



Parceiro Apoiador - C 

Quantidade: 01 cota  
 
 
Cota de Patrocínio Parceiro Apoiador C: Custeio de Degustação de Agua Mineral para um público de 2.000 mil pessoas por dia,  
a ser realizada em stand adesivado medindo 9m², disponibilizado pela organização do evento, nos período  que compreende a realização do 
evento, de 02 a 04/08 /2017.  
 
 
Box para Degustação de Agua Mineral    
 
 
 A empresa deverá disponibilizar em todos os horários de funcionamento do evento e de forma permanente, o fornecimento de água 

mineral e 02 promotores fardados, para realizar a degustação durante todo o período de realização do evento. 
 
CONTRAPARTIDA CRCRN 

 

PRÉ-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa (com hiperlink) no hotsite exclusivo do evento; 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 



Parceiro Apoiador - C 

 

 

EVENTO 

 

Aplicação da logomarca da empresa nos guias impresso e eletrônico da programação do evento. Concessão de 01 convite-cortesia para livre 
utilização do patrocinador e  credenciamento da equipe técnica necessária; 

 

 

 

IMPORTANTE: A inserção da logomarca da empresa patrocinadora está vinculada ao fornecimento do logotipo desta, no prazo de até 10 
dias após a assinatura do contrato. 

 
 
** Outras modalidades de patrocínio ou apoio sob consulta ** 
 
OBS: A execução das ações de comunicação apresentadas neste projeto está condicionada ao fechamento de todas as cotas discriminadas acima. Não inclui aplicação da marca em Televisão. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



Parceiro Apoiador - D 

Quantidade: 01 cota  
 
 
Cota de Patrocínio Parceiro Apoiador D: Custeio de Degustação de  Aguardente e Caipirinhas para um publico de 2.000 mil  
pessoas por dia, a ser realizada em stand adesivado medindo 9m², disponibilizado pela organização do evento, no  período de 02 a 
04/08/2017.  
 
 
Box para Degustação de  Caipirinha    
 
 
 A empresa deverá disponibilizar em todos os horários de funcionamento do evento e de forma permanente, o fornecimento de  bebida e 

equipamentos e promotores fardados, para realizar a degustação durante todo o período de realização do evento. 
 
CONTRAPARTIDA CRCRN 

 

PRÉ-EVENTO 

Aplicação da logomarca da empresa (com hiperlink) no hotsite exclusivo do evento; 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 



Parceiro Apoiador - D 

 

 

EVENTO 

 

Aplicação da logomarca da empresa nos guias impresso e eletrônico da programação do evento. Concessão de 01 convite-cortesia para livre 
utilização do patrocinador e  credenciamento da equipe técnica necessária; 

 

 

 

IMPORTANTE: A inserção da logomarca da empresa patrocinadora está vinculada ao fornecimento do logotipo desta, no prazo de até 10 
dias após a assinatura do contrato. 

 
 
** Outras modalidades de patrocínio ou apoio sob consulta ** 
 
OBS: A execução das ações de comunicação apresentadas neste projeto está condicionada ao fechamento de todas as cotas discriminadas acima. Não inclui aplicação da marca em Televisão. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 



Contato 

 
 
 
 
 
 
Informações: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Realização: 


