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– 14º ELAM –
ENCONTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES AMBIENTAIS
07 de novembro de 2017

M ACRO OFFICE |
Rua Piauí, 183, Bairro Santa Maria Goretti, Porto Alegre, RS
Sala - 07 AM AZONAS

CONTRAPARTIDAS/PATROCÍNIO

REALIZAÇÃO

Site do evento | www.elam2017.com

ASSOCIAÇÃO REDE DE METROLOGIA E ENSAIOS DO RIO GRANDE DO SUL
AV. ASSIS BRASIL, 8787 - CEP 91140-001 PORTO ALEGRE - RS – BRASIL
FONE/FAX: (0XX51) 3347-8745 - CNPJ: 97.130.207/0001-12
e-mail: eventos@redemetrologica.com.br - Internet: http://www.redemetrologica.com.br

ELAM – 14º ENCONTRO DE LABORATÓRIOS DE ANÁLISES AMBIENTAIS

PATROCÍNIO/CONTRAPARTIDAS EVENTO
MODALIDADE
OURO - R$ 3.000,00
•
•
•
•
•
•

Acesso ao cadastro dos participantes do ELAM;
Banner da instituição, com destaque, durante o evento em locais pré-determinados;
Aplicação da logomarca no folder eletrônico do evento e banner;
10 inscrições isentas no evento;
Livre distribuição do material promocional da instituição na pasta do evento, com
possibilidade de distribuição paralela de catálogos e outros produtos;
Espaço Jornal da Metrologia Web Mídia (órgão oficial da Rede Metrológica RS), para envio
de 07 artigos técnicos.

MODALIDADE
PRATA - R$ 1.500,00
•
•
•
•

Aplicação da logomarca no folder eletrônico do evento e banner;
05 inscrições isentas no evento;
Distribuição limitada do material promocional da instituição na pasta do evento, com
possibilidade de distribuição paralela de catálogos e outros produtos;
Espaço Jornal da Metrologia Web Mídia (órgão oficial da Rede Metrológica RS), para envio
de 04 artigos técnicos.

MODALIDADE
BRONZE - R$ 700,00
•
•
•
•

Aplicação da logomarca no folder eletrônico do evento e banner;
02 inscrições isentas no evento;
Distribuição limitada do material promocional da instituição na pasta do evento, com
possibilidade de distribuição paralela de catálogos e outros produtos;
Espaço Jornal da Metrologia Web Mídia (órgão oficial da Rede Metrológica RS), para envio
de 01 artigos técnico.

APOIO/ELAM
Entende-se por apoiador do ELAM, a empresa, laboratório ou organização interessada em apoiar
o evento aportando recursos financeiros ou materiais para custear exclusivamente despesas da
realização do evento. Dentre as necessidades já identificadas, incluem-se: pastas para
distribuição aos participantes, serviços; materiais, refeições patrocinadas, passagens,
hospedagens e traslados de palestrantes convidados e eventuais brindes e apoio operacional.
Benefícios oferecidos pelo ELAM às organizações que colaborarem na categoria apoiadora: a)
Logomarca no material de divulgação, tais como: folder eletrônico, Website, propagandas, pastas.
APOIO INSTITUCIONAL/ELAM
Entende-se por apoiador institucional do ELAM a empresa, laboratório ou organização interessada
em apoiar o evento sem recursos financeiros. O apoiador deverá divulgar o evento, através do seu
e-mail marketing e/ou outros meios de divulgação.
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Benefícios oferecidos pelo ELAM às organizações que colaborarem na categoria apoiadora
institucional: a) Logomarca no material de divulgação, tais como: folder eletrônico, Website,
propagandas, pastas.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
AGÊNCIA OFICIAL DO EVENTO:
A Rede Metrológica RS escolheu a NEXT Eventos e Turismo LTDA como agência Oficial para o
ELAM – Encontro de Laboratórios de Análises Ambientais.
O contato para hospedagens compra de passagens aéreas e passeio turístico deverá ser feito
diretamente com a agência oficial do evento.
Telefones: (54) 3454 6637 e (54) 9679 9828
E-mail: eventos@nexteventoseturismo.com.br

Café da manhã incluso
Check in as 14h e check out as 12h
Pagamento somente no check in
** Tarifa especial para o evento com descontos de até 20%;
*** Somente válido para reservas feitas com a NEXT eventos e turismo.

FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento deverá ser efetuado somente após a confirmação do EVENTO através de e-mail
pela Rede Metrológica RS.
Depósito Bancário
Obs: A Rede Metrológica RS não gera boleto bancário.
Dados bancários para pagamento da inscrição: Banco do Brasil - agência: 0010-8 - conta: 5023-7
(cód. Identificador: nº CNPJ da empresa depositante ou nº do CPF para o caso de pessoa
jurídica). Razão Social: Associação Rede de Metrologia e Ensaios do Rio Grande do Sul.
CNPJ: 97.130.207/0001-12 - Isentos de I.E.
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