I SIMPÓSIO
“SEGURANÇA,
OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO
DE TÚNEIS”
São Paulo - SP, 06 e 07 de dezembro de 2016

O Comitê Brasileiro de Túneis, no
ano comemorativo aos seus 25
anos de criação, traz à sociedade
técnica brasileira o primeiro evento
voltado à Segurança, Operação e
Manutenção de Túneis, a ser
realizado nos dias 06 e 07 de
dezembro de 2016, no Pro Magno,
em São Paulo-SP.

MOTIVAÇÃO
A ocupação acelerada das áreas urbanas, combinada co m
restrições ambientais e de ocupação cada vez mais rígidas nas
áreas rurais, tem maximizado a aplicação de obras subterrâneas
nos últimos anos, num processo que deverá continuar acontecendo.

Frente a isto, para que existam ambientes com plenas condições de
segurança aos usuários e aos bens materiais que passam por
esses túneis, atualmente são implantados sistemas de segurança
de elevada tecnologia, que precisam ser projetados, mantidos e
operados por profissionais especializados e competentes.

OBJETIVO
Neste Simpósio serão apresentadas as tecnologias atuais para
Segurança, Manutenção e Operação de Túneis, nos diversos
campos de aplicação - rodoviários, ferroviários e metroviários.

Por meio das apresentações, permitir-se-á uma ampla troca de
conhecimentos e experiências, acarretando em maximização dos
conhecimentos para os profissionais participantes do evento.

PUBLICO ALVO
Em função da ampla abrangência dos
assuntos, o evento é acessível a
proprietários de túneis; projetistas de
sistemas operacionais e de segurança;
instaladores de sistemas; empresas de
manutenção; Corpo de Bombeiros;
fabricantes e fornecedores de
equipamentos e sistemas eletromecânicos e eletro-eletrônicos;
seguradoras e demais profissionais
liberais com afinidade ao tema.

DATA E LOCAL
Dias 06 e 07 de
dezembro de 2016,
no Pro Magno Centro de
Eventos, Rua Samaritá,
230 – Casa Verde

OPORTUNIDADES
DE PARTICIPAÇÃO
As empresas interessadas em apresentar seus produtos e serviços
poderão participar do Simpósio adquirindo cotas de patrocínios e
estandes.

• Estande de 21m² com montagem por conta do Patrocinador
• Utilização de Sala totalmente equipada durante 1 hora para apresentação

• Exibição de clipe institucional, com duração máxima de 2 minutos, durante
a solenidade de abertura.
• Anuncio de página inteira no programa do Congresso.
• Encarte de material nas Pastas do Participantes

COTA EXCLUSIVE

R$ 40 mil

• Inserção de logotipo em:

o Material de divulgação
o Hotsite do Evento
o Sinalização
o Bloco de anotações
o Programa Final

o Tvs de LCD que serão fixadas em pontos estratégicos
• Projeção da Logomarca no telão do auditório
• Capa de TNT para fixação nas poltronas do auditório
• Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimonias na Aberturas.
• 5 inscrições

MONTE A SUA COTA
MONTE A SUA COTA
( )

R$10.000,00

Coffee Break

( )

R$10.000,00

Coquetel

( )

R$6.000,00

Logo na divulgação, e-news, hotsite, sinalização e fundo de tela*

( )

R$5.000,00

Sala equipada durante 1 hora para apresentação

( )

R$5.000,00

Pastas

( )

R$5.000,00

APP, anúncio na entrada

( )

R$4.000,00

Internet

( )

R$3.000,00

Canetas

( )

R$2.500,00

Brindes aos participantes (produzido pelo patrocinador) *

( )

R$2.500,00

Capa de revestimento das cadeiras do auditório

( )

R$2.500,00

Brindes aos palestrantes (produzido pelo patrocinador) *

( )

R$2.000,00

Exibição de clip de 2 minutos nos intervalos da sessão*

( )

R$2.000,00

Logo em TV de LCD*

( )

R$1.500,00

Blocos de rascunho*

( )

R$1.500,00

APP, anúncio nas páginas de conteúdo*

( )

R$1.500,00

Encarte de material impresso nas pastas e no APP*

( )

R$1.000,00

Banner no hotsite, durante até 5 meses

PROGRAMA FINAL
( )

R$1.500,00

Página dupla

( )

R$750,00

1 página

( )

R$375,00

1/2 página

ESTANDES
ESTANDE

2016

9 metros quadrados (Sócios) com montagem padrão do evento

R$7.000,00

9 metros quadrados (Não Sócios) - com montagem padrão do evento

R$8.000,00

ORGANIZAÇÃO

MCI | Acqua Consultoria
Fone: (011) 3033-2843
Email: Heloisa.pocetti@mci-group.com

PROMOÇÃO

