
Para os melhores, 
o melhor!

Acelerando a transformação

12 de abril de 2022
8h30 às 18h30 

(Exposição, painéis e almoço)

Centro de Convenções Rebouças

www.onnatv.com.br 

SAVE THE DATE



PLATINUM
• Speech de 03’ (três minutos) durante o evento.
• Logomarca no convite e em toda comunicação digital e física.
• Encarte de material institucional/promocional no kit do evento.
• 01 anúncio de página dupla + 01 página com informações da 
empresa na HANDS ON (Edição 11 ou 12).
• 06 convites para cerimônia de entrega de homenagens e coquetel.
• 06 Convites para a participação nas conferências, almoço e lounge 
de relacionamento.
• Participação na rodada de negócios.
• Participação no painel.
• Lounge com montagem e mobiliário padrão do evento de 12 m².
• 2 Monitores de TV 40”
• Inserção exclusiva da logomarca na comunicação do ESFE 
(Entrada + credenciamento + pórticos + palco +área do lounge 
de exposição e terraço).
• Inserção da logomarca nos displays de mesa, crachá do evento e nos 
totens distribuídos pela área do evento.

(2 cotas)

Entrega Digital*
Stand virtual
• Inserção do logo na home
• Logo na página individual + apresentação
• Formas de contato  
• Call to action (campanhas e links externos)
• Vídeo institucional  
• Prospecção e reuniões comerciais online
• Apresentações (pdf / powerpoint)
• Speakers corner (sessão na agenda do patrocinador com vídeos 
comerciais de produto/serviço)
• Push Notifications (logo e produto)

Branded Content ON NA TV
•  8’ minutos no programa ON NA TV (www.cnt.com.br). 
Abertura, passagem e encerramento nas transmissões  
ao vivo e nos programas exibidos após na TV.  

R$ 140 MIL

* 2 meses antes e um mês depois do evento
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Entrega Digital*
Stand virtual
• Inserção do logo na home
• Logo na página individual + 
apresentação
• Formas de contato

Branded Content ON NA TV
• 90”segundos no programa 
ON NA TV (www.cnt.com.br). 
Abertura, passagem 
e encerramento nas 
transmissões  
ao vivo e nos programas 
exibidos após na TV.  

Entrega Digital*
Stand virtual
• Inserção do logo na home
• Logo na página individual + 
apresentação
• Formas de contato
• Call to action (campanhas e links 
externos)
• Vídeo institucional

Branded Content ON NA TV
•  3’ minutos no programa  
ON NA TV (www.cnt.com.br). 
Abertura, passagem e 
encerramento nas transmissões  
ao vivo e nos programas  
exibidos após na TV.  

Entrega Digital*
Stand virtual
• Inserção do logo na home
• Logo na página individual + apresentação
• Formas de contato
• Call to action (campanhas e links externos)
• Vídeo institucional
• Prospecção e reuniões comerciais online
• Apresentações (pdf / powerpoint)

Branded Content ON NA TV
•  5’ minutos no programa ON NA TV  
(www.cnt.com.br). 
Abertura, passagem e encerramento nas 
transmissões ao vivo e nos programas  
exibidos após na TV.  

OURO
• Logomarca no convite e em toda comunicação 
digital e física.
• Encarte de material institucional/promocional no kit 
do evento.
• 01 anúncio de página simples + 01 página com 
informações da empresa na HANDS ON (Edição 11 ou 12).
• 04 Convites para cerimônia de entrega de 
homenagens e coquetel.
• 04 Convites para a participação nas conferências, 
almoço e lounge de relacionamento.
• Participação na rodada de negócios.
• Lounge com montagem e mobiliário padrão do 
evento de 9 m².
• 1 Monitor de TV 40”
• Inserção da logomarca na comunicação 
do ESFE (Credenciamento + pórticos + área do lounge 
de exposição e terraço).
• Inserção da logomarca nos displays de mesa, crachá do 
evento e nos totens distribuídos pela área do evento.

R$ 80 MIL

PRATA
• Logomarca no convite e em toda 
comunicação digital e física.

• 01 anúncio de página simples 
na HANDS ON.

• 02 Convites cerimônia de entrega 
de homenagens e coquetel.

• 04 Convites para a participação 
nas conferências, almoço e lounge 
de relacionamento.

• Participação na rodada de negócios.

• 1 Monitor de TV 40”

• Lounge com montagem e mobiliário 
padrão do evento de 6 m².

• Inserção da logomarca nos displays 
de mesa e crachá do evento e nos 
totens distribuídos pela área do evento.

R$ 50 MIL

BRONZE
• Logomarca no convite e em 
toda comunicação digital e física.

• 02 convites para cerimônia de 
entrega de homenagens e coquetel.

• 02 convites para a participação 
nas conferências, almoço e lounge 
de relacionamento.

• Participação na rodada 
de negócios

• Espaço no lounge com 
montagem, inserção de 
logomarca e mobiliário padrão
do evento de 2,5 m².

• Inserção da logomarca nos 
displays de mesa, crachá do 
evento e nos totens distribuídos 
pela área do evento.

R$ 23 MIL

* 2 meses antes e um mês depois do evento

* 2 meses antes e um mês depois do evento* 2 meses antes e um mês depois do evento

• FEIRAS EVENTOS E CONGRESSOS
• LIVE MARKETING  
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• DESTINOS E TURISMO
• SAÚDE MENTAL



CONTEÚDO
Voltado ao mercado M.I.C.E., o conteúdo do ESFE abrange este 
setor e todos os segmentos que o envolve. Lideranças do 
mercado discutem tendências e inovações através de painéis 
com talks de 12 minutos e debates.

RELACIONAMENTO
A Plataforma ESFE abriga expositores que 
apresentam seus produtos e serviços ao mercado, 
potencializando assim, sua comunicação em um 
momento exclusivo para se relacionar e gerar negócios.

RODADAS DE NEGÓCIOS 4.0
Nesta edição contamos com os grandes players fornecedores do 
setor e empresários que organizam e promovem eventos, além 
de compradores e marketing de eventos de grandes corporações. 
Utilizaremos novamente a melhor metodologia de reuniões do 
Brasil organizada por Oracio Kuradomi, CEO da Empresários Brasil, 
para mais de 500 compradores e organizadores.

Helena de Mendonça  
helena@onnatv.com.br  
11 98204-2299

Otavio Neto  
otavio@onnatv.com.br  
11 98703-0299
 

www.onnatv.com.br 


