
BENEFÍCIOS PARA OS PATROCINADORES

Como patrocinador, a sua entidade e/ ou marca estará associada a este evento e integrará a montra de entidade 

de referência no setor em Portugal em matéria de bens e serviços de AVAC&R, com os seguintes benefícios, 

entre outros:

Ÿ Reforço da reputação da sua organização no mercado nacional;

Ÿ Projeção da sua imagem e reconhecimento;

Ÿ Promoção e associação do seu know-how e tecnologia a um evento referenciador;

Ÿ Integração numa rede alargada de entidades com relevância no seu setor de atividade;

Ÿ Participação num evento de uma Associação com 43 anos de história.

CONTRAPARTIDAS PARA OS PATROCINADORES

Ÿ Divulgação no local do evento (instalação de roll-up, em parâmetros standard a definir pela APIRAC - a cargo 

da empresa patrocinadora); 

Ÿ Inserção de flyer - a cargo da empresa patrocinadora - na pasta de documentação a distribuir aos 

participantes - a cargo da APIRAC);

Ÿ Divulgação do logótipo em todas as comunicações e divulgações alusivas ao evento, nomeadamente 

através de mailing, no website, na newsletter e facebook da APIRAC - a cargo da APIRAC;

Ÿ Inserção de logótipo em anúncio na Revista O Instalador (media partner);

Ÿ Divulgação de logótipo em suportes de comunicação, promoção e divulgação do evento - a cargo da APIRAC;

Ÿ Possibilidade de pequena mesa com promoção de produtos no dia e local do evento;

Ÿ Disponibilização de 2 (duas) inscrições gratuitas;

Ÿ Possibilidade de aquisição de inscrições suplementares pelo valor 25,00 euros (outras inscrições: 40,00 para 

empresas associadas; 75,00 euros para inscrições provenientes de entidades não associadas).

VALOR DE PATROCÍNIO

Valor do patrocínio para empresas associadas da APIRAC: 600,00 €.

Valor para outros patrocinadores: 1.000,00 €.

É com enorme expectativa que aguardamos a v/adesão à iniciativa, pelo que solicitamos às empresas 

interessadas em patrocinar o evento para responderem até ao dia 16 DE JULHO DE 2018.

5º Encontro Nacional de 

do setor de AVAC&R

BENEFÍCIOS PARA OS PATROCINADORES

Como patrocinador, a sua entidade e/ ou marca estará associada a este evento e integrará a montra de entidade 

de referência no setor em Portugal em matéria de bens e serviços de AVAC&R, com os seguintes benefícios, 

entre outros:

Ÿ Reforço da reputação da sua organização no mercado nacional;

Ÿ Projeção da sua imagem e reconhecimento;

Ÿ Promoção e associação do seu know-how e tecnologia a um evento referenciador;

Ÿ Integração numa rede alargada de entidades com relevância no seu setor de atividade;

Ÿ Participação num evento de uma Associação com 43 anos de história.

CONTRAPARTIDAS PARA OS PATROCINADORES

Ÿ Divulgação no local do evento (instalação de roll-up, em parâmetros standard a definir pela APIRAC - a cargo 

da empresa patrocinadora); 

Ÿ Inserção de flyer - a cargo da empresa patrocinadora - na pasta de documentação a distribuir aos 

participantes - a cargo da APIRAC);

Ÿ Divulgação do logótipo em todas as comunicações e divulgações alusivas ao evento, nomeadamente 

através de mailing, no website, na newsletter e facebook da APIRAC - a cargo da APIRAC;

Ÿ Inserção de logótipo em anúncio na Revista O Instalador (media partner);

Ÿ Divulgação de logótipo em suportes de comunicação, promoção e divulgação do evento - a cargo da APIRAC;

Ÿ Possibilidade de pequena mesa com promoção de produtos no dia e local do evento;

Ÿ Disponibilização de 2 (duas) inscrições gratuitas;

Ÿ Possibilidade de aquisição de inscrições suplementares pelo valor 25,00 euros (outras inscrições: 40,00 para 

empresas associadas; 75,00 euros para inscrições provenientes de entidades não associadas).

VALOR DE PATROCÍNIO

Valor do patrocínio para empresas associadas da APIRAC: 600,00 €.

Valor para outros patrocinadores: 1.000,00 €.

É com enorme expectativa que aguardamos a v/adesão à iniciativa, pelo que solicitamos às empresas 

interessadas em patrocinar o evento para responderem até ao dia 16 DE JULHO DE 2018.

BENEFÍCIOS PARA OS PATROCINADORES

Como patrocinador, a sua entidade e/ ou marca estará associada a este evento e integrará a montra de entidade 

de referência no setor em Portugal em matéria de bens e serviços de AVAC&R, com os seguintes benefícios, 

entre outros:

Ÿ Reforço da reputação da sua organização no mercado nacional;

Ÿ Projeção da sua imagem e reconhecimento;

Ÿ Promoção e associação do seu know-how e tecnologia a um evento referenciador;

Ÿ Integração numa rede alargada de entidades com relevância no seu setor de atividade;

Ÿ Participação num evento de uma Associação com 43 anos de história.

CONTRAPARTIDAS PARA OS PATROCINADORES

Ÿ Divulgação no local do evento (instalação de roll-up, em parâmetros standard a definir pela APIRAC - a cargo 

da empresa patrocinadora); 

Ÿ Inserção de flyer - a cargo da empresa patrocinadora - na pasta de documentação a distribuir aos 

participantes - a cargo da APIRAC);

Ÿ Divulgação do logótipo em todas as comunicações e divulgações alusivas ao evento, nomeadamente 

através de mailing, no website, na newsletter e facebook da APIRAC - a cargo da APIRAC;

Ÿ Inserção de logótipo em anúncio na Revista O Instalador (media partner);

Ÿ Divulgação de logótipo em suportes de comunicação, promoção e divulgação do evento - a cargo da APIRAC;

Ÿ Possibilidade de pequena mesa com promoção de produtos no dia e local do evento;

Ÿ Disponibilização de 2 (duas) inscrições gratuitas;

Ÿ Possibilidade de aquisição de inscrições suplementares pelo valor 25,00 euros (outras inscrições: 40,00 para 

empresas associadas; 75,00 euros para inscrições provenientes de entidades não associadas).

VALOR DE PATROCÍNIO

Valor do patrocínio para empresas associadas da APIRAC: 600,00 €.

Valor para outros patrocinadores: 1.000,00 €.

É com enorme expectativa que aguardamos a v/adesão à iniciativa, pelo que solicitamos às empresas 

interessadas em patrocinar o evento para responderem até ao dia 16 DE JULHO DE 2018.

BENEFÍCIOS PARA OS PATROCINADORES

Como patrocinador, a sua entidade e/ ou marca estará associada a este evento e integrará a montra de entidade 

de referência no setor em Portugal em matéria de bens e serviços de AVAC&R, com os seguintes benefícios, 

entre outros:

Ÿ Reforço da reputação da sua organização no mercado nacional;

Ÿ Projeção da sua imagem e reconhecimento;

Ÿ Promoção e associação do seu know-how e tecnologia a um evento referenciador;

Ÿ Integração numa rede alargada de entidades com relevância no seu setor de atividade;

Ÿ Participação num evento de uma Associação com 43 anos de história.

CONTRAPARTIDAS PARA OS PATROCINADORES

Ÿ Divulgação no local do evento (instalação de roll-up, em parâmetros standard a definir pela APIRAC - a cargo 

da empresa patrocinadora); 

Ÿ Inserção de flyer - a cargo da empresa patrocinadora - na pasta de documentação a distribuir aos 

participantes - a cargo da APIRAC);

Ÿ Divulgação do logótipo em todas as comunicações e divulgações alusivas ao evento, nomeadamente 

através de mailing, no website, na newsletter e facebook da APIRAC - a cargo da APIRAC;

Ÿ Inserção de logótipo em anúncio na Revista O Instalador (media partner);

Ÿ Divulgação de logótipo em suportes de comunicação, promoção e divulgação do evento - a cargo da APIRAC;

Ÿ Possibilidade de pequena mesa com promoção de produtos no dia e local do evento;

Ÿ Disponibilização de 2 (duas) inscrições gratuitas;

Ÿ Possibilidade de aquisição de inscrições suplementares pelo valor 25,00 euros (outras inscrições: 40,00 para 

empresas associadas; 75,00 euros para inscrições provenientes de entidades não associadas).

VALOR DE PATROCÍNIO

Valor do patrocínio para empresas associadas da APIRAC: 600,00 €.

Valor para outros patrocinadores: 1.000,00 €.

É com enorme expectativa que aguardamos a v/adesão à iniciativa, pelo que solicitamos às empresas 

interessadas em patrocinar o evento para responderem até ao dia 16 DE JULHO DE 2018.

BENEFÍCIOS PARA OS PATROCINADORES

Como patrocinador, a sua entidade e/ ou marca estará associada a este evento e integrará a montra de entidade 

de referência no setor em Portugal em matéria de bens e serviços de AVAC&R, com os seguintes benefícios, 

entre outros:

Ÿ Reforço da reputação da sua organização no mercado nacional;

Ÿ Projeção da sua imagem e reconhecimento;

Ÿ Promoção e associação do seu know-how e tecnologia a um evento referenciador;

Ÿ Integração numa rede alargada de entidades com relevância no seu setor de atividade;

Ÿ Participação num evento de uma Associação com 43 anos de história.

CONTRAPARTIDAS PARA OS PATROCINADORES

Ÿ Divulgação no local do evento (instalação de roll-up, em parâmetros standard a definir pela APIRAC - a cargo 

da empresa patrocinadora); 

Ÿ Inserção de flyer - a cargo da empresa patrocinadora - na pasta de documentação a distribuir aos 

participantes - a cargo da APIRAC);

Ÿ Divulgação do logótipo em todas as comunicações e divulgações alusivas ao evento, nomeadamente 

através de mailing, no website, na newsletter e facebook da APIRAC - a cargo da APIRAC;

Ÿ Inserção de logótipo em anúncio na Revista O Instalador (media partner);

Ÿ Divulgação de logótipo em suportes de comunicação, promoção e divulgação do evento - a cargo da APIRAC;

Ÿ Possibilidade de pequena mesa com promoção de produtos no dia e local do evento;

Ÿ Disponibilização de 2 (duas) inscrições gratuitas;

Ÿ Possibilidade de aquisição de inscrições suplementares pelo valor 25,00 euros (outras inscrições: 40,00 para 

empresas associadas; 75,00 euros para inscrições provenientes de entidades não associadas).

VALOR DE PATROCÍNIO

Valor do patrocínio para empresas associadas da APIRAC: 600,00 €.

Valor para outros patrocinadores: 1.000,00 €.

É com enorme expectativa que aguardamos a v/adesão à iniciativa, pelo que solicitamos às empresas 

interessadas em patrocinar o evento para responderem até ao dia 16 DE JULHO DE 2018.

BENEFÍCIOS PARA OS PATROCINADORES

Como patrocinador, a sua entidade e/ ou marca estará associada a este evento e integrará a montra de entidade 

de referência no setor em Portugal em matéria de bens e serviços de AVAC&R, com os seguintes benefícios, 

entre outros:

Ÿ Reforço da reputação da sua organização no mercado nacional;

Ÿ Projeção da sua imagem e reconhecimento;

Ÿ Promoção e associação do seu know-how e tecnologia a um evento referenciador;

Ÿ Integração numa rede alargada de entidades com relevância no seu setor de atividade;

Ÿ Participação num evento de uma Associação com 43 anos de história.

CONTRAPARTIDAS PARA OS PATROCINADORES

Ÿ Divulgação no local do evento (instalação de roll-up, em parâmetros standard a definir pela APIRAC - a cargo 

da empresa patrocinadora); 

Ÿ Inserção de flyer - a cargo da empresa patrocinadora - na pasta de documentação a distribuir aos 

participantes - a cargo da APIRAC);

Ÿ Divulgação do logótipo em todas as comunicações e divulgações alusivas ao evento, nomeadamente 

através de mailing, no website, na newsletter e facebook da APIRAC - a cargo da APIRAC;

Ÿ Inserção de logótipo em anúncio na Revista O Instalador (media partner);

Ÿ Divulgação de logótipo em suportes de comunicação, promoção e divulgação do evento - a cargo da APIRAC;

Ÿ Possibilidade de pequena mesa com promoção de produtos no dia e local do evento;

Ÿ Disponibilização de 2 (duas) inscrições gratuitas;

Ÿ Possibilidade de aquisição de inscrições suplementares pelo valor 25,00 euros (outras inscrições: 40,00 para 

empresas associadas; 75,00 euros para inscrições provenientes de entidades não associadas).

VALOR DE PATROCÍNIO

Valor do patrocínio para empresas associadas da APIRAC: 600,00 €.

Valor para outros patrocinadores: 1.000,00 €.

É com enorme expectativa que aguardamos a v/adesão à iniciativa, pelo que solicitamos às empresas 

interessadas em patrocinar o evento para responderem até ao dia 16 DE JULHO DE 2018.

BENEFÍCIOS PARA OS PATROCINADORES

Como patrocinador, a sua entidade e/ ou marca estará associada a este evento e integrará a montra de entidade 

de referência no setor em Portugal em matéria de bens e serviços de AVAC&R, com os seguintes benefícios, 

entre outros:

Ÿ Reforço da reputação da sua organização no mercado nacional;

Ÿ Projeção da sua imagem e reconhecimento;

Ÿ Promoção e associação do seu know-how e tecnologia a um evento referenciador;

Ÿ Integração numa rede alargada de entidades com relevância no seu setor de atividade;

Ÿ Participação num evento de uma Associação com 43 anos de história.

CONTRAPARTIDAS PARA OS PATROCINADORES

Ÿ Divulgação no local do evento (instalação de roll-up, em parâmetros standard a definir pela APIRAC - a cargo 

da empresa patrocinadora); 

Ÿ Inserção de flyer - a cargo da empresa patrocinadora - na pasta de documentação a distribuir aos 

participantes - a cargo da APIRAC);

Ÿ Divulgação do logótipo em todas as comunicações e divulgações alusivas ao evento, nomeadamente 

através de mailing, no website, na newsletter e facebook da APIRAC - a cargo da APIRAC;

Ÿ Inserção de logótipo em anúncio na Revista O Instalador (media partner);

Ÿ Divulgação de logótipo em suportes de comunicação, promoção e divulgação do evento - a cargo da APIRAC;

Ÿ Possibilidade de pequena mesa com promoção de produtos no dia e local do evento;

Ÿ Disponibilização de 2 (duas) inscrições gratuitas;

Ÿ Possibilidade de aquisição de inscrições suplementares pelo valor 25,00 euros (outras inscrições: 40,00 para 

empresas associadas; 75,00 euros para inscrições provenientes de entidades não associadas).

VALOR DE PATROCÍNIO

Valor do patrocínio para empresas associadas da APIRAC: 600,00 €.

Valor para outros patrocinadores: 1.000,00 €.

É com enorme expectativa que aguardamos a v/adesão à iniciativa, pelo que solicitamos às empresas 

interessadas em patrocinar o evento para responderem até ao dia 16 DE JULHO DE 2018.

BENEFÍCIOS PARA OS PATROCINADORES

Como patrocinador, a sua entidade e/ ou marca estará associada a este evento e integrará a montra de entidade 

de referência no setor em Portugal em matéria de bens e serviços de AVAC&R, com os seguintes benefícios, 

entre outros:

Ÿ Reforço da reputação da sua organização no mercado nacional;

Ÿ Projeção da sua imagem e reconhecimento;

Ÿ Promoção e associação do seu know-how e tecnologia a um evento referenciador;

Ÿ Integração numa rede alargada de entidades com relevância no seu setor de atividade;

Ÿ Participação num evento de uma Associação com 43 anos de história.

CONTRAPARTIDAS PARA OS PATROCINADORES

Ÿ Divulgação no local do evento (instalação de roll-up, em parâmetros standard a definir pela APIRAC - a cargo 

da empresa patrocinadora); 

Ÿ Inserção de flyer - a cargo da empresa patrocinadora - na pasta de documentação a distribuir aos 

participantes - a cargo da APIRAC);

Ÿ Divulgação do logótipo em todas as comunicações e divulgações alusivas ao evento, nomeadamente 

através de mailing, no website, na newsletter e facebook da APIRAC - a cargo da APIRAC;

Ÿ Inserção de logótipo em anúncio na Revista O Instalador (media partner);

Ÿ Divulgação de logótipo em suportes de comunicação, promoção e divulgação do evento - a cargo da APIRAC;

Ÿ Possibilidade de pequena mesa com promoção de produtos no dia e local do evento;

Ÿ Disponibilização de 2 (duas) inscrições gratuitas;

Ÿ Possibilidade de aquisição de inscrições suplementares pelo valor 25,00 euros (outras inscrições: 40,00 para 

empresas associadas; 75,00 euros para inscrições provenientes de entidades não associadas).

VALOR DE PATROCÍNIO

Valor do patrocínio para empresas associadas da APIRAC: 600,00 €.

Valor para outros patrocinadores: 1.000,00 €.

É com enorme expectativa que aguardamos a v/adesão à iniciativa, pelo que solicitamos às empresas 

interessadas em patrocinar o evento para responderem até ao dia 16 DE JULHO DE 2018.

BENEFÍCIOS PARA OS PATROCINADORES

Como patrocinador, a sua entidade e/ ou marca estará associada a este evento e integrará a montra de entidade 

de referência no setor em Portugal em matéria de bens e serviços de AVAC&R, com os seguintes benefícios, 

entre outros:

Ÿ Reforço da reputação da sua organização no mercado nacional;

Ÿ Projeção da sua imagem e reconhecimento;

Ÿ Promoção e associação do seu know-how e tecnologia a um evento referenciador;

Ÿ Integração numa rede alargada de entidades com relevância no seu setor de atividade;

Ÿ Participação num evento de uma Associação com 43 anos de história.

CONTRAPARTIDAS PARA OS PATROCINADORES

Ÿ Divulgação no local do evento (instalação de roll-up, em parâmetros standard a definir pela APIRAC - a cargo 

da empresa patrocinadora); 

Ÿ Inserção de flyer - a cargo da empresa patrocinadora - na pasta de documentação a distribuir aos 

participantes - a cargo da APIRAC);

Ÿ Divulgação do logótipo em todas as comunicações e divulgações alusivas ao evento, nomeadamente 

através de mailing, no website, na newsletter e facebook da APIRAC - a cargo da APIRAC;

Ÿ Inserção de logótipo em anúncio na Revista O Instalador (media partner);

Ÿ Divulgação de logótipo em suportes de comunicação, promoção e divulgação do evento - a cargo da APIRAC;

Ÿ Possibilidade de pequena mesa com promoção de produtos no dia e local do evento;

Ÿ Disponibilização de 2 (duas) inscrições gratuitas;

Ÿ Possibilidade de aquisição de inscrições suplementares pelo valor 25,00 euros (outras inscrições: 40,00 para 

empresas associadas; 75,00 euros para inscrições provenientes de entidades não associadas).

VALOR DE PATROCÍNIO

Valor do patrocínio para empresas associadas da APIRAC: 600,00 €.

Valor para outros patrocinadores: 1.000,00 €.

É com enorme expectativa que aguardamos a v/adesão à iniciativa, pelo que solicitamos às empresas 

interessadas em patrocinar o evento para responderem até ao dia 16 DE JULHO DE 2018.

18 Out’18  |  Exposalão Batalha


	Page 1

