PATROCÍNIO E OPORTUNIDADES DE EXPOSIÇÃO
As empresas líderes em todos os setores no Brasil estão implantando
tecnologias de identificação por radiofreqüência para rastrear produtos,
gerenciamento de estoques, melhorar o serviço ao cliente e muito mais.
Este evento único, organizado pelo RFID Journal em parceria com a HP, vai
mostrar os usuários finais apresentando poderosos estudos de casos para
ensino. Estas apresentações, oferecidas tanto em Inglês quanto em
Português, vão destacar como as empresas estão usando a RFID, e onde
estão conseguindo alcançar benefícios concretos hoje. O conteúdo de alta
qualidade é projetado para atrair os principais usuários finais interessados
na implantação de soluções de RFID.

Quem irá participar?
469 % têm a autoridade para comprar tecnologias RFID

456 % trabalham em empresas que planejam adquirir tecnologias RFID nos próximos
12 meses

Benefícios de ser um patrocinador e expositor no
RFID Journal LIVE! Brasil 2014 incluem:
4Acesso ao seu público alvo: Conheça o maior grupo mundial de usuários finais e
implementadores de RFID. Chegar na frente de seus melhores clientes e prospectos.

4Vantagem competitiva: Este é o lugar onde os principais fornecedores da indústria e
prestadores de serviços vêm para mostrar suas mais recentes soluções de tecnologia.
Não perca a oportunidade de ter presença na área de exposição.

4Construir uma consciência: Nossas pesadas campanhas de marketing garantem que
a sua empresa irá se beneficiar de uma extensa promoção que irá conduzir os participantes para
o seu estande.
4Mantenha-se informado: Ouça pelos alto-falantes as grandes autoridades de toda a indústria
de compartilharem seus estudos de caso mais recentes e aprendizados.

4Faça network com colegas: acompanhar a evolução e as tendências da indústria, como você
se misturam com os principais jogadores do setor.

4ROI (Retorno sobre investimento em Português): A participação é extremamente acessível
fazendo com que você alcance um retorno significante no seu investimento.

www.rfidjournalevents.com/brasil

Para Informação sobre Exposição e
Patrocínio por favor contate:

Alan McIntosh
Diretor Sênior de Vendas
+1-212-584-9400 ext. 4
E-mail: amcintosh@rfidjournal.com

Matthew Singer
Diretor Sênior de Vendas
+1-212-584-9400 ext. 6
E-mail: msinger@rfidjournal.com
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PATROCÍNIO E OPORTUNIDADES DE EXPOSIÇÃO

ASSINATURA PARA PATROCINADOR

R $ 25,460.40

O Patrocinador assinante tem uma oportunidade exclusiva de atingir toda a
audiência no RFID Journal LIVE! através de uma sessão de apresentação
geral de duração de 30 minutos (tema e palestrante a serem aprovados pelo
RFID Journal).

Oportunidade de conteúdo

4Apresentação em sessão geral (30 minutos) durante a Principal Conferência

Benefícios de Marketing

4Nome da empresa, descrição em 50 palavras e hyperlink no Web site do evento
4Logotipo da empresa em todos os materiais de marketing dos participantes
4Logotipo da empresa patrocinadora irá aparecer na sinalização de agradecimento
4Perfil da empresa e logotipo no guia de programação (até 100 palavras)
4Logotipo da empresa em destaque no A/V que irá funcionar durante os intervalos/transições
entre sessões ao longo da conferência
4Logotipo da empresa e descrição bem visível com links no site do evento na página dos
patrocinadores da conferência por um período mínimo de dois meses pós-conferência
4Use o RFID Journal LIVE! Brasil 2014 logotipo para anúncios e materiais promocionais
relacionados com a participação do patrocinador da conferência e apoio do RFID Journal LIVE!
Brasil 2014
4Anúncio de página inteira com quatro cores no guia de programa

Passes da Conferência e Convites

45 (cinco) passes de cortesia para a conferência para consumidores, colegas, clientes ou
funcionários da empresa, com acesso à principal conferência, incluindo sessões gerais e
sessões paralelas (excluindo os seminários pré-conferência). Passes adicionais podem ser
adquiridos pelo valor da taxa de inscrição antecipada.
4Oportunidade para clientes adicionais, parceiros e/ou clientes em potencial para participar do
evento com um desconto de 10%.

Espaço para exposição

4Requer a compra mínima de um estande de 2m x 3m no Salão de Exposições

Para Informação sobre Exposição
e Patrocínio por favor contate:

4Alan McIntosh +1-212-584-9400 ext. 4
amcintosh@rfidjournal.com

ASSINATURA PARA PATROCINADOR

ASSINATURA PARA PATROCINADOR (Exclusivo)

www.rfidjournalevents.com/brasil

4Matthew Singer +1-212-584-9400 ext. 6
msinger@rfidjournal.com

PATROCÍNIO E OPORTUNIDADES DE EXPOSIÇÃO

R $ 18.670.96

Com um Patrocínio Ouro, um representante da sua empresa pode participar
de um painel de discussão sobre tema de interesse para o seus clientes em
potencial, oferecendo uma forma de custo efetiva para ser visto como um
jogador importante na comunidade RFID.

Oportunidade de conteúdo

4Participação em uma sessão de painel moderada com outros patrocinadores

PATROCINADOR OURO

Benefícios de Marketing

4Patrocínio de intervalos (manhã/tarde) para café em 7 de novembro
4Nome da empresa, descrição em 50 palavras e hyperlink no Web site do evento
4Logotipo da empresa em todos os materiais de marketing dos participantes
4Logotipo da empresa patrocinadora irá aparecer na sinalização de agradecimento
4Perfil da empresa no guia de programa (até 50 palavras)
4Logotipo da empresa em destaque no A/V que irá funcionar durante os intervalos/transições
entre sessões ao longo da conferência
4Logotipo da empresa e descrição bem visível e com link no site do evento na página dos
patrocinadores da conferência por um período mínimo de dois meses pós-conferência

Passes da Conferência e Convites

4Três inscrições complementares internas e uma inscrição cortesia da conferência para cliente,
bem como a oportunidade para convidar até cinco clientes adicionais, parceiros e/ou clientes
em potencial para participar do evento com um desconto de 15%
(Todos os convidados estão sujeitos a aprovação do RFID Journal, e serão aceitos por ordem de
chegada. O RFID Journal irá gerenciar o envio dos convites para seus contatos, bem como o
processo de inscrição de seus convidados.)

PATROCINADOR OURO

PATROCINADOR OURO (Exclusive)

www.rfidjournalevents.com/brasil

Espaço para exposição

4Espaço de 42m x 3m no Salão de Exposições

Para Informação sobre Exposição
e Patrocínio por favor contate:

4Alan McIntosh +1-212-584-9400 ext. 4
amcintosh@rfidjournal.com

4Matthew Singer +1-212-584-9400 ext. 6
msinger@rfidjournal.com

PATROCÍNIO E OPORTUNIDADES DE EXPOSIÇÃO

R $ 13,336.40

Com um Patrocínio Prata, um representante da sua empresa pode participar
de um painel de discussão com outros patrocinadores sobre um tema de
interesse de seus potenciais clientes, oferecendo uma forma de custo
efetiva para ser visto como um jogador importante na comunidade RFID.

Conteúdo da oportunidade

4Participação em uma sessão de painel moderada com outros patrocinadores

PATROCINADOR PRATA

Benefícios de Marketing

4Nome da empresa , descrição em 50 palavras e hyperlink no Web site do evento
4Logotipo da empresa em todos os materiais de marketing dos participantes
4Logotipo da empresa patrocinadora irá aparecer na sinalização de agradecimento
4Perfil da empresa no guia de programa (até 50 palavras)
4Logotipo da empresa em destaque no A/V que irá funcionar durante os intervalos/transições
entre sessões ao longo da conferência
4Logotipo da empresa e sua descrição aparecem em destaque e com link no site do evento na
página dos patrocinadores da conferência por um período mínimo de dois meses
pós-conferência

Passes para a Conferência e Convites

4Inscrições complementares internas: Duas inscrições internas de cortesia a conferência e uma
inscrição de cortesia para um cliente, bem como a oportunidade para convidar até cinco
clientes adicionais, parceiros e/ou clientes em potencial para participar do evento com um
desconto de 15%
(Todos os convidados estão sujeitos a aprovação pelo RFID Journal, e serão aceitos por ordem
de chegada. O RFID Journal irá gerenciar o envio dos convites para seus contatos, bem como o
processo de inscrição dos seus convidados.)

PATROCINADOR PRATA

PATROCINADOR PRATA (3 Oportunidades)

www.rfidjournalevents.com/brasil

Espaço para exposições

42m x 3m de espaço para exposições no Salão de Exposições

Para Informação sobre Exposição
e Patrocínio por favor contate:

4Alan McIntosh +1-212-584-9400 ext. 4
amcintosh@rfidjournal.com

4Matthew Singer +1-212-584-9400 ext. 6
msinger@rfidjournal.com

PACOTE PARA EXPOSITOR

www.rfidjournalevents.com/brasil

R $ 12,600

Benefícios de Marketing

42m x 3m espaço para exposições no Salão de Exposições
4Nome da empresa, descrição com 30 palavras e hyperlink no site do evento
4Nome da empresa, descrição de 30 palavras e hyperlink no site do evento por no mínimo dois
meses pós-evento
4Nome da empresa listada na sinalização do local
4Dois passes de cortesia para a conferência para clientes, clientes em potencial ou funcionários

MARKETING ADICIONAL E OPORTUNIDADE DE BRANDING

Patrocinador do serviço de café de boas-vindas (Exclusivo) R $ 5,334.56
Patrocine o serviço de café de boas-vindas antes da sessão de abertura no dia 7 de Novembro para
obter ter exposição extra no local. Você receberá:
4Sinalização Proeminente com a exposição do logotipo nas áreas servindo café da manhã
4Reconhecimento de patrocínio com o logotipo da empresa no guia de programação
4Guardanapos fornecidos com logotipo da empresa

Patrocínio do almoço (Exclusivo)

R $ 10,669.12

Patrocine o almoco do evento para exposição extra no local. Você receberá:
4Sinalização proeminente com a exposição do logotipo nas áreas adjacentes às áreas de almoço
4Reconhecimento de patrocínio com o logotipo da empresa no guia de programação
4Guardanapos fornecidos com o logotipo da empresa
4Um material impresso ou um CD colocado em cada assento nas áreas de serviços antes do
almoço.

Patrocínio de fitas (Exclusivo)

R $ 8,001.84

Fitas da sua empresa serão distribuídas a todos os participantes do evento. Incluem o reconhecimento
com logotipo no guia de programação. (Patrocinador fornece fitas.)

Patrocínio de Notepads (Exclusivo)

R $ 4,000.92

Receba seus cadernos personalizados (notepads, em Inglês) na frente de cada participante no evento.
Os patrocinadores fornecem os notepads antes do evento, e o RFID journal fica responsável pela distribuição na conferência.

Patrocínio de canetas (Exclusivo)

R $ 4,000.92

Obtenha sua caneta personalizada na frente de cada participante do evento. Os patrocinadores
fornecem as canetas antes do evento, e o RFID journal fica responsável pela distribuição na conferência.

Patrocínio de objeto no assento (Exclusivo)

R $ 9,335.48

Um folheto impresso ou um CD será colocado no assento de cada cadeira na sessão geral antes de
uma de nossas apresentações principais.

Para Informação sobre Exposição
e Patrocínio por favor contate:

4Alan McIntosh +1-212-584-9400 ext. 4
amcintosh@rfidjournal.com

MARKETING ADICIONAL E OPORTUNIDADE DE BRANDING

MARKETING ADICIONAL E OPORTUNIDADE DE BRANDING
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4Matthew Singer +1-212-584-9400 ext. 6
msinger@rfidjournal.com

