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O que é?

O que é?

 O Cervecon - Congresso Brasileiro de Ciência e Mer-
cado da Cerveja, perante o cenário mundial  da pande-
mia do Covid-19, se reinventa e muda seu formato de 
presencial para OnLine.

Através de uma plataforma digital moderna e intera-
tiva, o CERVECON OnLine vem para continuar a ser um 
evento de referência para o mercado, trazendo bastan-
te conteúdo com palestrantes nacionais e internacio-
nais, discussão das melhorias setoriais nos âmbitos 
do empreendedorismo, mercado de trabalho, produção 
e estudos científicos, além de uma Feira de Exposição 
Virtual para aproximar empresários com fornecedores 
e promover networking junto ao grande público de cer-
vejas artesanais.



O que pretendemos?

O que pretendemos?

• Ciência e Negócios: Simpósios, seminários, palestras, trabalhos científicos (análise e publicação), tendências, novos 
negócios do mercado e inovações.

• Feira de Negócios Virtual: Exposição de produtos, tecnologia, serviços maquinários, editoras, entidades de fomento 
econômico, comercial e de conhecimento, relacionados direta e indiretamente à produção de cerveja.

• Público-alvo: Toda a cadeia produtiva, como empresários, técnicos, estudantes, pesquisadores, fabricantes e fornece-
dores da indústria cervejeira. 

• Objetivo: Ampliar o conhecimento, discutir o setor, analisar soluções e alternativas para melhorar a produção e negó-
cios; qualificar os profissionais.



O Mercado de Cervejas



Visualização da 
plataforma de 
evento online







HALL VIRTUAL DO EVENTO Pórtico de Entrada da Feira
Banner de Entrada do Auditório

Seja
Bem-vindo!
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VISÃO AÉREA DA FEIRA VIRTUAL
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AUDITÓRIO
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Oportunidades
comerciais!



Estande com:
• Visualização na tela vista por cima;
• Logo na testeira do estande;
• Tv para vídeo da empresa ou produto;
• Catálogo Virtual ou folder de produtos
• Site
• Chat

Aplicação da Logomarca:
• Banner de Entrada do Auditório
• Pórtico de Entrada da Feira
• Tela Fundo de Palco no Auditório
• Template de Apresentação das Palestras
• Capa de Cadeira
• Vinheta

Aplicação da Logomarca na Divulgação/Posts:
• E-mails
• Site do evento 
• Redes sociais
• Vídeos entre palestras (todos os dias)

25 inscrições

Valor do Investimento
R$ 35.000,00
Trinta e cinco mil reais

PATROCÍNIO MASTER

VENDIDO



PATROCÍNIO OURO
Estande com:
• Visualização na tela vista por cima
• Logo na testeira do estande
• Tv para vídeo da empresa ou produto
• Catálogo ou folder de produtos
• Site
• Chat

Aplicação da Logomarca:
• Pórtico de Entrada da feira
• Banner de Entrada do Auditório

Aplicação da Logomarca na Divulgação/Posts:
• E-mails
• Site do evento 
• Redes sociais
• Vídeos entre palestras (3 dias)

15 inscrições

Valor do Investimento
R$ 20.000,00
Vinte mil reais



PATROCÍNIO PRATA
Estande com:
• Visualização na tela vista por cima;
• Logo na testeira do estande
• Tv para vídeo da empresa ou produto;
• Catálogo ou folder de produtos
• Site
• Chat

Aplicação da Logomarca:
• Pórtico de Entrada da feira

Aplicação da Logomarca na Divulgação/Posts:
• E-mails
vSite do evento 
• Redes sociais
• Vídeos entre palestras (1 dia)

10 inscrições

Valor do Investimento
R$ 14.000,00
Quatorze mil reais



PATROCÍNIO BRONZE
Estande com:
• Logo na testeira do estande
• Tv para vídeo da empresa ou produto
• Catálogo ou folder de produtos
• Site
• Chat

Aplicação da Logomarca:
• Pórtico de Entrada da feira

Aplicação da Logomarca na Divulgação/Posts:
• E-mails
• Site do evento 
• Redes sociais

05 inscrições

Valor do Investimento
R$ 8.000,00
Oito mil reais



OUTRAS OPÇÕES DE PATROCÍNIO
COTA E-PÔSTER

Aplicação da Logomarca:
• Logo na testeira do espaço
• Logo no Template de apresentações dos trabalhos
• Logo no site 

Valor do Investimento
R$ 5.000,00
Cinco mil reais
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OUTRAS OPÇÕES DE PATROCÍNIO
ESTANDE PLUS

Aplicação da Logomarca:
• Logo na testeira do estande
• Tv para vídeo da empresa ou produto
• Catálogo ou folder de produtos
• Site
• Chat

Valor do Investimento: R$ 1.800,00
(Mil e Oitocentos reais)
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Entrar em
contato

Acessar
site

Ver vídeo

Baixar Portifólio



Eventos
Anteriores!







Patrocínio:

Realização e Organização:

Apoio:

Informações: Nivia Paula

(62) 98145-2385 

comercial.go1@wineventos.com.br


