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PLANOS DE PATROCÍNIO
A 9ª edição do Seminário Energia + Limpa será realizada nos dias 4 e 5 de junho de 2018, na Federação das Indústrias do Estado de 
Santa Catarina (FIESC). Este ano, além da mobilidade elétrica e do cooperativismo para a geração de energia, a proposta é aproximar o 
participante das experiências exitosas sustentáveis de consumidores, empresas e instituições certificadas com o Selo Solar, uma inicia-
tiva do Instituto IDEAL com apoio da CCEE e WWF-Brasil. Além disso, teremos o lançamento do Prêmio América do Sol e da 5ª edição 
do estudo “O Mercado Brasileiro de Geração Distribuída Fotovoltaica”, o primeiro realizado no país e o único com o apoio da ANEEL. 
A realização do Seminário Energia + Limpa só é possível graças ao apoio e patrocínio de instituições que acreditam nessa ideia. Acre-
dite também! Veja os benefícios de ser um patrocinador.

Para mais informações, entre em contato pelo email comunicacao@institutoideal.org ou ligue para + 55 (48) 3234-1757.

CARACTERÍSTICAS DOS PLANOS DE PATROCÍNIO SOL DO MEIO DIA NASCER DO SOL PÔR DO SOL

R$ 50 mil R$ 30 mil R$ 10 mil

Logomarca na sacola reciclável do evento

Citação em todos os posts de divulgação no Facebook

Exibição de vídeo de até 1 (um) minuto no coffeebreak

Exibição de totem no coffeebreak 

Logomarca em livro pós-evento

Citação na cerimônia de abertura

Citação em todos os press releases de divulgação

Citação na programação do evento no site http://institutoideal.org/seminario/ 

Logomarca na programação impressa

Logomarca no crachá do evento

Logomarca banner impresso (dias do evento)

Logomarca banner digital (dias do evento)

(frente) (verso) (verso)
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