O CONGRESSO

Será uma oportunidade ímpar para renovação do conhecimento, capacitação, troca de experiências e interação entre colegas,
pensadores e autores renomados, lideranças classistas, profissionais e servidores públicos nas diversas palestras que serão realizadas
no CONGRESSO NOTARIAL DO ESTADO DE GOIÁS.
Estarão reunidos nos dias 26 a 27 de outubro de 2018 no nosso Centro Oeste, no Hotel Suítes Le Jardim na cidade de
Caldas Novas/GO, numa integração de saberes, oficiais, tabeliães, escrivães, conciliadores, professores, estudantes, desembargadores,
juízes, promotores, procuradores, servidores, advogados notarial e registral, envolvendo as áreas de administração e informática

Estamos esperando por Você para descobrir e contribuir com os
“Impactos e aplicações da atividade notarial na sociedade”!

CIDADE DO EVENTO
Quem mora em Caldas Novas tem orgulho desta cidade. A riqueza natural da região
é o principal atrativo. A descoberta das águas termais fez nascer a cidade de Caldas Novas e
essa característica ainda persiste. Hoje as águas termais servem sobretudo para o lazer e

descanso de milhares de pessoas. Os grandes eventos movimentam a cidade e o turismo é o
maior pilar de prosperidade do município.
Uma cidade do interior de Goiás, jovem, mas já madura o suficiente no sentido do sucesso,
progresso e desenvolvimento. Quem ainda não conhece, fica encantado com a natureza
deslumbrante do Cerrado e a forte presença do turismo, que alavanca o progresso na região
Centro-Oeste.
Estes fatores, associados a um mercado cada vez mais forte e expressivo, uma
economia aquecida e a proximidade de outros grandes centros como Goiânia, Brasília, fazem
de Caldas Novas o local perfeito para este Congresso.

TEMA
Impactos e Aplicações da atividade notarial na sociedade.

OBJETIVOS
Reunir cartorários, autoridades, advogados, mediadores, conciliadores, professores e estudantes, envolvendo profissionais que
desejam atualizar-se nas áreas notarial, cartorária, direito, informática, visando a troca de experiências entre as diversas áreas do
conhecimento humano, através de debates e discussões que ocorrerão durante o evento.

PÚBLICO ALVO
Profissionais das diversas regiões do País, assim denominados: Autoridades, advogados, profissionais classistas, oficiais,
tabeliães,

escrivães, conciliadores, professores, estudantes, desembargadores, juízes, promotores, procuradores, servidores,

advogados notarial e registral, envolvendo as áreas de administração e informática e outros que atuam ou tem interesse na
execução notarial.

.

PORQUE PATROCINAR?

• Antecipa sua comunicação e visibilidade;
• Ativação de marca;
• Comunicação estratégica e direcionada;

• Impacto direto em público altamente qualificado;
• Oportunidade de networking, interatividade e relacionamento com clientes e participantes;
• Proporcionar experiências entre a sua marca e os visitantes;

• Gerar negócios.

PATROCíNIO OURO
1 PATROCINADOR EXCLUSIVO
 Espaço de 10 m² - Incluso painel, balcão e mesa.
 Inserção de material promocional na pasta dos congressistas (materiais
fornecidos pelo patrocinador);
 Logotipo colocado na tela do auditório durante os intervalos;
 Logotipo na comunicação de todo o congresso;
 Distribuição de material promocional para os congressistas (materiais
fornecidos pelo patrocinador);
 Nome

do

patrocinador

mencionado

no

discurso

de

abertura

do

CONGRESSO NOTARIAL DO ESTADO DE GOIÁS;
 Exibição de vídeo institucional na abertura de até 2 minutos e apresentação
da empresa de 5 minutos;

 Logotipo inserido em newsletters encaminhadas;
 Logotipo inserido em todas as peças de comunicação digital.
 Banner inserido na página online do CNB Seção Goiás (banner com URL
fornecido pelo patrocinador).

R$ 15.000,00

PATROCíNIO PRATA
05 PATROCINADORES

 Espaço para Totem e mesa Bistrô 4 m²;
 Inserção de material promocional na pasta dos congressistas
(materiais fornecidos pelo patrocinador);
 Logotipo colocado na tela do auditório durante os intervalos;
 Logotipo na comunicação de todo o congresso;

 Nome do patrocinador mencionado no discurso de abertura
do Congresso Notarial do Estado de Goiás;
 Logotipo inserido em newsletters encaminhadas;
 Logotipo inserido em todas as peças de comunicação digital.

R$ 7.000,00

BOLSA DO CONGRESSO
1 PATROCINADOR EXCLUSIVO

Todos os participantes da conferência receberão uma bolsa, de marca compartilhada com o Congresso Notarial do Estado de
Goiás. Promova a sua empresa para os participantes.

BENEFÍCIOS:
Logotipo exibido com destaque na bolsa de conferência (200 peças, marca compartilhada com a do CONGRESSO)
Inserção de informações da empresa na bolsa.
Logotipo da empresa na página (URL fornecida pelo patrocinador).

R$ 3.500,00

PATROCíNIO BRONZE
08 PATROCINADORES

 Inserção de material promocional na pasta dos congressistas (materiais fornecidos pelo patrocinador);
 Logotipo na comunicação de todo o congresso;
 Logotipo inserido em newsletters encaminhadas;
 Logotipo inserido em todas as peças de comunicação digital.

R$ 1.500,00

SQUEZE E CANETAS
01 PATROCINADOR EXCLUSIVO

Os squezes e canetas, de marca compartilhada com o Congresso Notarial do Estado de Goiás, apresentam a marca de
sua empresa. Os kits são distribuídos para cada participante.
R$ 1.000,00

BLOCOS DE ANOTAÇÃO
01 PATROCINADOR EXCLUSIVO
Os blocos de notas, compartilhada com o Congresso Notarial do Estado de Goiás, apresentam a marca de sua
empresa em cada página. Os blocos são distribuídos para cada participante. Assegure-se que os participantes pensem
em sua empresa enquanto tomam notas.
R$ 1.200,00

BENEFÍCIOS:
Logotipo em destaque em cada material (300 unidades, marca compartilhada com o Congresso Notarial do Estado de
Goiás)

Logotipo da empresa na página (URL fornecida pelo patrocinador).

BANNER WEBSITE
05 PATROCINADORES

Colocação de um banner de publicidade visualmente atraente no site http://cnbgo.org.br/
dirigido aos visitantes interessados.
BENEFÍCIOS:

Com banners de publicidade em posicionamentos variados na http://cnbgo.org.br/

sua

empresa estará sempre no centro das atenções, muito antes do início do Congresso Notarial Do Estado
de Goiás, e em todo período de inscrição. Caso deseje, o banner também poderá incluir um link para
seu site.

R$ 500,00

