
ADEQUAÇÃO DE COTAS PATROCÍNIO 

PARA O EVENTO VIRTUAL

28 a 30 de junho de 2021



✓ Diante do cenário de incerteza sobre a realização de eventos presencias até 2022, o evento virtual torna-

se uma ótima oportunidade de contato com o público ainda em período de pandemia. 

✓ O mundo tem vivenciado diversas experiências positivas de atividades realizadas já integralmente em 

ambiente virtual (como aulas remotas, home office, serviços médicos etc.). 

✓ Assim, a vinculação da marca do patrocinador a um evento virtual bem sucedido fortalece o nome da 

empresa como promovedora de experiências inovadoras de divulgação.

Incertezas se transformam em oportunidades



Todo o material do evento ficará disponível na
plataforma para ser acessado pelos inscritos por
pelo menos 6 meses. Toda vez que um
profissional estiver acessando a plataforma,
acessará também os pacotes de divulgação da
empresa.

Fortalecimento da marca

Vantagens de um evento virtual para o patrocinador



Os profissionais das empresas poderão acessar a
plataforma e qualquer momento após o evento.
Em eventos presenciais, em virtude do tempo
restrito de participação em palestras e
apresentações, nem sempre é possível que se
acompanhem temas de interesse. Com a
disponibilização on demand de todo material do
evento, os congressistas terão um
aproveitamento muito mais efetivo da
programação técnico-científica.

100% de aproveitamento do conteúdo



Aumentaremos o número de inscrições para cada
cota e não haverá necessidade do deslocamento
físico dos profissionais. Além do impeditivo
sanitário, muitas vezes esse deslocamento era
impossibilitado por problemas logísticos de
remoção de pessoal em expediente fixo e pelo
custo elevado.

O Congresso vai até você



No evento virtual, há mais facilidade de
divulgação da marca em diferentes linguagens
digitais. Além disso, com a divulgação da marca
em materiais completamente digitalizados, não
há geração direta de resíduos sólidos ou
desperdício com impressões, tornando o
processo de divulgação mais sustentável.

Novas linguagens e resíduo zero



Manutenção de toda programação original

Atividade Quant. Formato

Palestras Magnas 03 Palestras gravada em estúdio e apresentadas com a presença do palestrante ao vivo para 
interação com o público (duração 1h).

Palestras Temáticas 75 Palestras gravada em estúdio e apresentadas com a presença do palestrante ao vivo para 
interação com o público (duração 1h)..

Apresentações Orais 482 Apresentações gravadas previamente e disponibilizada na plataforma para que o 
congressista possa acessar a qualquer momento durante e depois do evento por um 
período de seis meses. Durante o evento o congressista terá oportunidade de conversar 
com o palestrante via chat (duração 30 min).

Apresentações Pôster 1087 Apresentações gravadas previamente e disponibilizadas na plataforma para que o 
congressista possa acessar a qualquer momento durante e depois do evento por um 
período de seis meses (duração 15 min).



Atividade Quant. Formato

Mesas Redondas 05 Serão ao vivo com a participação dos palestrantes e dos congressistas (duração 
2h).

Workshops 02 Serão ao vivo com a participação dos palestrantes e dos congressistas (duração 
2h).

Minicursos 23 Serão ministros em finais de semana que antecedem o evento, para que os 
congressistas passam participar de mais de um minicurso (duração 8h, 12h ou 
16h)



Programação diária do evento



COTAS DE PATROCÍNIO

COTA PLATINA Investimento de R$ 150.000,00

COTA DIAMANTE Investimento de R$ 75.000,00

COTA OURO Investimento de R$ 50.000,00

COTA PRATA Investimento de R$ 25.000,00

COTA COBRE Investimento de R$ 12.500,00
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COTA PLATINA Investimento de R$ 150.000,00

▪ Estande Virtual 

▪ Testeira com aplicação da logo

▪ 04 Telas para vídeo

▪ Chat com participantes (vídeo, áudio e mensagem)

▪ Downloads de documentos em pdf (exe.: portfolio e informações)

▪ Dados e métricas visitação

▪ 04 Telas para banner ou conteúdo científico

▪ 1 sala privada (via conta do zoom do expositor) 

▪ Perguntas e Respostas, Enquetes e Pesquisas 

▪ QRCode

▪ Link de acesso a Redes Sociais no facebook e instagram

EXPO VIRTUAL

▪ Exibição de vídeo institucional durante a Solenidade de Abertura do evento de até 45 

seg.

▪ Logo na vinheta oficial do evento

▪ Anúncio em formato de banner na home da plataforma 

▪ Logo na Cerimônia de Abertura e Encerramento (slide específico dos patrocinadores) 

▪ Logo na vinheta oficial do evento

▪ Vinheta de 30 seg entre as palestras. Produção patrocinador 12 inserções durante o 

evento. 

▪ Vinheta de 30 seg entre os mini cursos - Produção patrocinador 8 inserções durante o 

evento

▪ Inserção do logo no final de cada minicurso, diariamente. Produção patrocinador 8 

inserções durante o evento

▪ Exibição de logo nos e-mails marketing de divulgação do evento 

▪ Logo com link para empresa no site do congresso

▪ Logo no Credenciamento online

▪ Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Solenidade de Abertura do 

evento

▪ Inserção do logo em formato de banner no Lobby  na área do credenciamento

▪ Inserção de vídeo de 30 seg no Lobby  na área do credenciamento. Produção 

patrocinador 6 inserções durante o evento

▪ Texto de até 140 caracteres na Barra de notícias. Mínimo de 2 inserções durante o 

evento

▪ Inserção do logo nos Anais e Programa Final do evento (digital) 

▪ Anúncio no Programa Final do evento (digital). Página dupla.

▪ Inserção do logo no material de divulgação do evento

INSTITUCIONAL
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▪ Inserção de banner rotativo na parte superior da homepage

▪ Inserção do logo com link para o site da empresa

▪ "Aba Patrocinadores” 

Perfil dedicado com informações básicas da empresa 

Personalização no site do evento, com inserção descritivo da 

empresa (400 caracteres),  e-mail de contato, 1 imagens, 1 link, 

2 downloads, 01 divulgação das redes sociais: facebook e 

instagram. 

WEBSITE

▪ 03 Palestras online ou outro conteúdo digital: 

A produção de conteúdo digital será de responsabilidade do 

patrocinador com tema aprovado e endossado pela SBG núcleo 

Brasília. 

Entende-se por conteúdo digital palestras, workshops, minicursos, 

mesas redondas ou outro evento digital e de caráter técnico-

científico, com duração de 30 min. 

O link de divulgação do Conteúdo Digital será disponibilizado no 

site do 50CBG (aba patrocinadores) e Instagram do 50 CBG, 

sendo o conteúdo gravado e hospedado pelo patrocinador. 

Inserção do logo do patrocinador na comunicação online na mídia 

digital.

Divulgação de post nas mídias digitais de acordo com a sua 

quantidade de palestras (arte de responsabilidade do 

patrocinador). 

A atividade será realizada até 15 junho/2021. 

O conteúdo estará disponível no website até julho de 2021

CONTEÚDO PRÉ EVENTO

COTA PLATINA Investimento de R$ 150.000,00
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CONTEÚDO DURANTE O EVENTO CONTEÚDO PÓS EVENTO (JULHO À OUTUBRO DE 

2021)

COTA PLATINA Investimento de R$ 150.000,00

▪ 01 Palestras/ Mini aula/ Workshop online de até 20 min. 

▪ A produção de conteúdo digital será de responsabilidade do patrocinador com 

tema aprovado e endossado pela SBG núcleo Brasília. Entende-se por 

conteúdo digital palestras, workshops, minicursos, mesas redondas ou outro 

evento digital e de caráter técnico-científico. Inclusão da palestra no programa 

oficial do evento. Palestra inserida na programação científica, dia e horário a 

ser definido."

▪ Perguntas e Respostas após Palestra

▪ Disparo de 03 e-mails marketing conteúdo do patrocinador para o mailing do 

evento

▪ 01 Podcast - 1 Conteúdo de 20 minutos elaborado pelo patrocinador a ser 

divulgado no site do congresso, aba específica de patrocinadores

▪ 01 Publi Editorial - Divulgação de matéria do patrocinador no site do 

congresso, aba específica de patrocinadores

▪ 01 Podcast  - 1 Conteúdo de 20 minutos elaborado pelo patrocinador a ser 

divulgado no site do congresso, aba específica de patrocinadores.

▪ 01 Publi Editorial - Divulgação de matéria do patrocinador no site do congresso, 

aba específica de patrocinadores. 

▪ 02 Cápsulas de Conteúdo - Vídeo com duração de 5 minutos | O tema deverá ser 

relevante ao congresso e patrocinador, disponibilizados no website do congresso, 

aba específica de patrocinadores.

Materiais disponíveis no Site da SBG. 

▪ Inscrições para o evento

▪ ISENTAS: 100

50% de desconto: 100

PACOTE DE INSCRIÇÕES
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COTA DIAMANTE Investimento de R$ 75.000,00

▪ Estande Virtual 

▪ Testeira com aplicação da logo

▪ 03 Telas para vídeo

▪ Chat com participantes (vídeo, áudio e mensagem)

▪ Downloads de documentos em pdf (exe.: portfolio e informações)

▪ Dados e métricas visitação

▪ 03 Telas para banner ou conteúdo científico

▪ 1 sala privada (via conta do zoom do expositor) 

▪ Perguntas e Respostas, Enquetes e Pesquisas 

▪ Link de acesso a Redes Sociais no facebook e instagram

EXPO VIRTUAL

▪ Exibição de vídeo institucional durante a Solenidade de Abertura do evento de até 30 seg.

▪ Logo na vinheta oficial do evento

▪ Vinheta de 15 seg entre as palestras. Produção patrocinador 12 inserções durante o 

evento. 

▪ Vinheta de 15 seg entre os mini cursos - Produção patrocinador 8 inserções durante o 

evento

▪ Inserção do logo no final de cada minicurso, diariamente. Produção patrocinador 8 

inserções durante o evento

▪ Exibição de logo nos e-mails marketing de divulgação do evento 

▪ Logo com link para empresa no site do congresso

▪ Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Solenidade de Abertura do 

evento

▪ Inserção do logo em formato de banner no Lobby na área do credenciamento

▪ Inserção de vídeo de 15 seg no Lobby na área do credenciamento. Produção patrocinador 

6 inserções durante o evento

▪ Texto de até 140 caracteres na Barra de notícias. Mínimo de 2 inserções durante o evento

▪ Inserção do logotipo nos Anais e Programa Final do evento (digital) 

▪ Anúncio no Programa Final do evento (digital). Página inteira

▪ Inserção do logo no material de divulgação do evento

INSTITUCIONAL
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COTA DIAMANTE Investimento de R$ 75.000,00

▪ Inserção de banner rotativo na parte superior da homepage

▪ Inserção do logo com link para o site da empresa

▪ "Aba Patrocinadores” 

Perfil dedicado com informações básicas da empresa Personalização no site 

do evento, com inserção descritivo da empresa (400 caracteres),  e-mail de 

contato, 1 imagens, 1 link, 2 downloads, 01 divulgação das redes sociais: 

facebook e instagram. 

WEBSITE

▪ 02 Palestras online ou outro conteúdo digital: 

A produção de conteúdo digital será de responsabilidade do patrocinador com 

tema aprovado e endossado pela SBG núcleo Brasília. 

Entende-se por conteúdo digital palestras, workshops, minicursos, mesas 

redondas ou outro evento digital e de caráter técnico-científico, com duração de 

30 min. 

O link de divulgação do Conteúdo Digital será disponibilizado no site do 50CBG 

(aba patrocinadores) e Instagram do 50 CBG, sendo o conteúdo gravado e 

hospedado pelo patrocinador. Inserção do logo do patrocinador na comunicação 

online na mídia digital.

Divulgação de post nas mídias digitais de acordo com a sua quantidade de 

palestras (arte de responsabilidade do patrocinador). 

A atividade será realizada até 15 junho/2021. 

O conteúdo estará disponível no website até julho de 2021

CONTEÚDO PRÉ EVENTO
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CONTEÚDO DURANTE O EVENTO CONTEÚDO PÓS EVENTO (JULHO À OUTUBRO DE 

2021)
▪ 01 Palestras/ Mini aula/ Workshop online de até 15 min. 

▪ A produção de conteúdo digital será de responsabilidade do patrocinador 

com tema aprovado e endossado pela SBG núcleo Brasília. Entende-se por 

conteúdo digital palestras, workshops, minicursos, mesas redondas ou 

outro evento digital e de caráter técnico-científico. Inclusão da palestra no 

programa oficial do evento. Palestra inserida na programação científica, dia 

e horário a ser definido."

▪ Perguntas e Respostas após Palestra

▪ Disparo de 02 e-mails marketing conteúdo do patrocinador para o mailing 

do evento

▪ 01 Podcast - 1 Conteúdo de 20 minutos elaborado pelo patrocinador a ser 

divulgado no site do congresso, aba específica de patrocinadores

▪ 01 Publi Editorial - Divulgação de matéria do patrocinador no site do 

congresso, aba específica de patrocinadores

▪ 01 Podcast - 1 Conteúdo de 20 minutos elaborado pelo patrocinador a ser 

divulgado no site do congresso, aba específica de patrocinadores.

▪ 01 Publi Editorial - Divulgação de matéria do patrocinador no site do 

congresso, aba específica de patrocinadores. 

▪ 01 Cápsula de Conteúdo - Vídeo com duração de 5 minutos | O tema deverá 

ser relevante ao congresso e patrocinador, disponibilizados no website do 

congresso, aba específica de patrocinadores.

Materiais disponíveis no Site da SBG. 

▪ Inscrições para o evento

▪ ISENTAS: 50

50% de desconto: 50 

PACOTE DE INSCRIÇÕES

COTA DIAMANTE Investimento de R$ 75.000,00
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COTA OURO Investimento de R$ 50.000,00

▪ Estande Virtual 

▪ Testeira com aplicação da logo

▪ 02 Telas para vídeo

▪ Chat com participantes (vídeo, áudio e mensagem)

▪ Downloads de documentos em pdf (exe.: portfolio e informações)

▪ Dados e métricas visitação

▪ 02 Telas para banner ou conteúdo científico

▪ 1 sala privada (via conta do zoom do expositor) 

▪ Link de acesso a Redes Sociais no facebook e instagram

EXPO VIRTUAL

▪ Exibição de vídeo institucional durante a Solenidade de Abertura do evento de até 20 

seg. 

▪ Logo na vinheta oficial do evento

▪ Vinheta de 10 seg entre as palestras. Produção patrocinador 12 inserções durante o 

evento. 

▪ Vinheta de 10 seg entre os mini cursos - Produção patrocinador 8 inserções durante o 

evento

▪ Inserção do logo no final de cada minicurso, diariamente. Produção patrocinador 8 

inserções durante o evento

▪ Exibição de logo nos e-mails marketing de divulgação do evento 

▪ Logo com link para empresa no site do congresso

▪ Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Solenidade de Abertura do 

evento

▪ Inserção do logo em formato de banner no Lobby na área do credenciamento

▪ Inserção do logo nos Anais e Programa Final do evento (digital) 

▪ Inserção do logo no material de divulgação do evento

INSTITUCIONAL
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COTA OURO Investimento de R$ 50.000,00

▪ Inserção de banner rotativo na parte inferior da homepage

▪ Inserção do logo com link para o site da empresa

▪ "Aba Patrocinadores” 

Perfil dedicado com informações básicas da empresa Personalização no site 

do evento, com inserção descritivo da empresa (400 caracteres),  e-mail de 

contato, 1 imagens, 1 link, 2 downloads, 01 divulgação das redes sociais: 

facebook e instagram. 

WEBSITE

▪ 01 Palestras online ou outro conteúdo digital: 

A produção de conteúdo digital será de responsabilidade do patrocinador com 

tema aprovado e endossado pela SBG núcleo Brasília. 

Entende-se por conteúdo digital palestras, workshops, minicursos, mesas 

redondas ou outro evento digital e de caráter técnico-científico, com duração de 

30 min. 

O link de divulgação do Conteúdo Digital será disponibilizado no site do 50CBG 

(aba patrocinadores) e Instagram do 50 CBG, sendo o conteúdo gravado e 

hospedado pelo patrocinador. Inserção do logo do patrocinador na 

comunicação online na mídia digital.

Divulgação de post nas mídias digitais de acordo com a sua quantidade de 

palestras (arte de responsabilidade do patrocinador). 

A atividade será realizada até 15 junho/2021. 

O conteúdo estará disponível no website até julho de 2021

CONTEÚDO PRÉ EVENTO

CONTEÚDO DURANTE O EVENTO

▪ Disparo de 01 e-mail marketing conteúdo do patrocinador para o 

mailing do evento

▪ Inscrições 40

50% de desconto: 40

PACOTE DE INSCRIÇÕES
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COTA PRATA Investimento de R$ 25.000,00

▪ Estande Virtual 

▪ Testeira com aplicação da logo

▪ 01 Tela para vídeo

▪ Chat com participantes (mensagem)

▪ Downloads de documentos em pdf (exe.: portfolio e informações)

▪ Dados e métricas visitação

▪ 01 Tela para banner ou conteúdo científico

EXPO VIRTUAL

▪ Logo na vinheta oficial do evento

▪ Vinheta de 05 seg entre as palestras. Produção patrocinador 12 inserções durante o 

evento. 

▪ Vinheta de 05 seg entre os mini cursos - Produção patrocinador 8 inserções durante o 

evento

▪ Inserção do logo no final de cada minicurso, diariamente. Produção patrocinador 8 

inserções durante o evento

▪ Exibição de logo nos e-mails marketing de divulgação do evento 

▪ Logo com link para empresa no site do congresso

▪ Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Solenidade de Abertura do 

evento

▪ Inserção do logo em formato de banner no Lobby  na área do credenciamento

▪ Inserção do logo nos Anais e Programa Final do evento (digital) 

▪ Inserção do logo no material de divulgação do evento

INSTITUCIONAL
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COTA PRATA Investimento de R$ 25.000,00

▪ Inserção de banner rotativo na parte inferior da homepage

▪ Inserção do logo com link para o site da empresa

▪ "Aba Patrocinadores” 

Perfil dedicado com informações básicas da empresa Personalização no site 

do evento, com inserção descritivo da empresa (400 caracteres),  e-mail de 

contato, 1 imagens, 1 link, 2 downloads, 01 divulgação das redes sociais: 

facebook e instagram. 

WEBSITE

▪ 01 Palestras online ou outro conteúdo digital: 

A produção de conteúdo digital será de responsabilidade do patrocinador com 

tema aprovado e endossado pela SBG núcleo Brasília. 

Entende-se por conteúdo digital palestras, workshops, minicursos, mesas 

redondas ou outro evento digital e de caráter técnico-científico, com duração 

de 30 min. 

O link de divulgação do Conteúdo Digital será disponibilizado no site do 

50CBG (aba patrocinadores) e Instagram do 50 CBG, sendo o conteúdo 

gravado e hospedado pelo patrocinador. Inserção do logo do patrocinador na 

comunicação online na mídia digital.

Divulgação de post nas mídias digitais de acordo com a sua quantidade de 

palestras (arte de responsabilidade do patrocinador). 

A atividade será realizada até 15 junho/2021. 

O conteúdo estará disponível no website até julho de 2021

CONTEÚDO PRÉ EVENTO

▪ Inscrições para o evento

▪ ISENTAS: 20

50% de desconto: 20

PACOTE DE INSCRIÇÕES
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COTA COBRE Investimento de R$ 12.500,00

▪ Estande Virtual 

▪ Testeira com aplicação da logo

▪ Chat com participantes (mensagem)

▪ Dados e métricas visitação

EXPO VIRTUAL

▪ Logo na vinheta oficial do evento

▪ Inserção do logo no final de cada minicurso, diariamente. Produção patrocinador 8 

inserções durante o evento

▪ Exibição de logo nos e-mails marketing de divulgação do evento 

▪ Logo com link para empresa no site do congresso

▪ Menção de agradecimento pelo Mestre de Cerimônias na Solenidade de Abertura do 

evento

▪ Inserção do logo em formato de banner no Lobby  na área do credenciamento

▪ Inserção do logo nos Anais e Programa Final do evento (digital) 

▪ Inserção do logo no material de divulgação do evento

INSTITUCIONAL

▪ Inserção de banner rotativo na parte inferior da homepage

WEBSITE

▪ Inscrições para o evento

▪ ISENTAS: 10

50% de desconto: 10

PACOTE DE INSCRIÇÕES
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ITENS AVULSOS Apenas para empresas que adquirirem no mínimo o pacote PRATA

▪ PODCAST - Pacote de 2 episódios (1 Pré e 1 pós congresso) Podcast - 1 Conteúdo de 20 minutos elaborado pelo patrocinador a ser divulgado no site do

congresso, aba específica de patrocinadores. Cada episódio terá duração entre 10 a 15 minutos, com 02 participantes por episódio. Disponibilizado no website

do 50 CBG. R$ 7.000,00

▪ Publi Editorial - Divulgação de matéria do patrocinador no site do congresso, aba específica de patrocinadores. R$ 4.000,00

▪ Cápsula de Conteúdo - Vídeo com duração de 5 minutos. O tema deverá ser relevante ao congresso e patrocinador, disponibilizados no website do congresso,

aba específica de patrocinadores. R$ 6.000,00

▪ Painel Midia Sociais: Implementando um painel de redes sociais, seu evento se torna mais animado, mais interativo e mais interessante para os participantes,

palestrantes e organizadores. Nosso mural social oferece integrações com as plataformas mais populares: Facebook, Instagram. Use para agregar conteúdos de

hashtags, perfis e páginas e selecionar o conteúdo que deseja exibir. Associando todos os conteúdos de várias plataformas de mídia social. Aproveite totalmente

as mídias sociais antes, durante e depois do seu evento. Você pode escolher quais canais de mídia social deseja incluir em seu mural social. criação de # - todo

o conteúdo com a # será divulgado no painel. R$ 27.600,00

▪ Mural Whatsapp: Seguindo a mesma linha do mural de redes sociais, o painel de WhatsApp oferece uma interação simples e segura. Palestrantes poderão

interagir com todos os participantes da forma mais usual dos dias de hoje. Disponível para todos os tipos de celular e computadores de todo o mundo.

Compartilhe conversas, imagens, vídeos e arquivos instantaneamente. R$ 19.600,00

▪ GET TOGETHER - HAPPY HOUR - NÃO EXCLUSIVO Espaço exclusivo para reunião, bate papo ou entretenimento, com layout customizado. Possibilidade de

interação de publico – selecionado previamente pelo cliente. Mova-se livremente entre grupos de pessoas mudando rapidamente de conversa. Aproxime-se das

pessoas ou grupos com os quais deseja interagir. Afaste-se junto de uma ou mais pessoas, se quiserem discutir rapidamente algo privado. R$ 15.000,00

▪ HAPPY HOUR - NÃO EXCLUSIVO: Ação a ser realizada dentro da área de exposição / atração musical a ser definida em conjunto com o patrocinador. R$

12.000,00



Comissão Organizadora

500 Congresso Brasileiro de Geologia


