SEJA PATROCINADOR DO CEM NO BRASIL
Certified in Exhibition Management™ (CEM) é a

Seja um patrocinador do CEM no Brasil e associe-se ao único programa de Certificação reconhecido
internacionalmente, promovendo a sua marca junto de um público-alvo qualificado (organização de feiras,
eventos, profissionais do setor, fornecedores e turismo).

BENEFÍCIOS
•
•
•
•

•
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•
•
•

durante os cursos CEM
• Oferta de inscrição da empresa como membro
Nomeação da empresa como Patrocinador CEM
da IAEE – International Association of
no Brasil
Exhibitions & Events www.iaee.com pelo
Inserção de logo da empresa em todo o
período de 1 ano
material de marketing do CEM no Brasil na
qualidade de patrocinador CEM
Promoção da empresa em todos os meios COMO SER PATROCINADOR DO CEM
digitais do CEM no Brasil e Portugal
Publicação de notícias/informações da empresa • Através de uma cota de patrocínio cujo
patrocinadora e divulgação através da nossa einvestimento varia entre os 10.000 e os 18.000
newsletter periódica para toda a nossa base de
reais por ano
dados do setor (mais de 10.000 contatos no • Pode ser patrocinador CEM em regime de
Brasil e 40.000 em Portugal)
exclusividade ou não exclusividade no seu
Banner no site oficial do CEM no Brasil
segmento
www.newevents.com.br
• Pode também ser patrocinador CEM por um
Oferta de 1 inscrição no programa CEM para um
período de 2 anos permitindo assim uma maior
colaborador da empresa
continuidade da sua notoriedade e visibilidade
Desconto de 10% nas inscrições de
da sua marca associada ao CEM.
colaboradores da empresa ou clientes
recomendados por si
Possibilidade de distribuir material informativo
da empresa durante as ações de capacitação do
CEM
Possibilidade
de
realizar
uma
breve
apresentação dos seus serviços/produtos

Portugal
Av. João Crisóstomo Nº30 5º
1050-127 Lisboa
Tel.: +351 213 303 768
Fax: +351 212 548 209
geral@newevents.com.pt

Brasil
Av. Paulista 2073, Horsa II 17ºAndar,
Conj 1702 - CEP 01311-300 S. Paulo – São Paulo
Tel.: +55 (11) 3373-7449
Fax: +55 (11) 3373-7510
info@newevents.com.br

www.newevents.com.pt
www.newevents.com.br

