PATROCÍNIOS - CONTRAPARTIDAS
PATROCÍNIOS*

CONTRAPARTIDAS

Gold
(€ 20.000)

- Logotipo na homepage do site do ENEG;
- Banner de destaque no site do ENEG;
- Logotipo e texto com 150 palavras no separador “Sponsors” do site do ENEG e
hiperligação para o site da entidade;
- Logotipo em todos os materiais de comunicação impressos e digitais;
- Logotipo nas brochuras do ENEG enviadas através de e-mailings para uma base de
dados com cerca de 11.500 contactos;
- Publicidade institucional ao ENEG;
- Inclusão de material promocional nas pastas do ENEG a entregar a todos os
participantes;
- Disponibilização de espaço de 36 m2 na área de exposição em local destacado;
- Cinco inscrições gratuitas no Encontro;
- Possibilidade de organização de Encontros Empresariais para os participantes do
ENEG e convidados (eventos paralelos).

Silver
(€ 8.000)

- Logotipo no site do ENEG;
- Logotipo e texto com 75 palavras no separador “Sponsors” do site do ENEG e
hiperligação para o site da entidade;
- Logotipo em alguns materiais de comunicação impressos e digitais;
- Publicidade institucional ao ENEG;
- Inclusão de material promocional nas pastas do ENEG a entregar a todos os
participantes;
- Disponibilização de espaço de 18 m2 na área de exposição;
- Duas inscrições gratuitas no Encontro;
- Possibilidade de organização de um Encontro Empresarial para os participantes do
ENEG e convidados (eventos paralelos).

Bronze
(€ 5.500)

- Logotipo no site do ENEG;
- Logotipo e texto com 50 palavras no separador “Sponsors” do site do ENEG e
hiperligação para o site da entidade;
- Logotipo em alguns materiais de comunicação impressos e digitais;
- Publicidade institucional ao ENEG;
- Inclusão de material promocional nas pastas do ENEG a entregar a todos os
participantes;
- Disponibilização de espaço de 9 m2 na área de exposição;
- Uma inscrição gratuita no Encontro;
- Possibilidade de organização de um Encontro Empresarial para os participantes do
ENEG e convidados (eventos paralelos).
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Jantar e Gala
(€ 12.500)

O Jantar e Gala Água do ENEG 2021 terá lugar no dia 24 de novembro (4ª feira).

Receção de BoasVindas
(€ 5.000)

A Receção de Boas-Vindas terá lugar no final do dia 23 de novembro (3ª feira), na
sala da Exposição.

Almoços
(€ 2.500/dia)

Os Almoços terão lugar no restaurante do Hotel Tivoli Marina Vilamoura, durante os
dias 23, 24 e 25 de novembro.

- Logotipo no site do ENEG;
- Logotipo e texto com 100 palavras no separador “Sponsors” do site do ENEG e
hiperligação para o site da entidade;
- Logotipo em todos os materiais de comunicação impressos e digitais onde seja
feita referência ao Jantar e Gala;
- Logotipo destacado no painel da sala do Jantar e Gala;
- Publicidade institucional ao ENEG;
- Inclusão de material promocional nas pastas do ENEG a entregar a todos os
participantes;
- Disponibilização de espaço de 9 m2 na área de exposição em local destacado;
- Três inscrições gratuitas no Encontro;
- Possibilidade de organização de Encontros Empresariais para os participantes do
ENEG e convidados (eventos paralelos).

- Logotipo no site do ENEG;
- Logotipo e texto com 50 palavras no separador “Sponsors” do site do ENEG e
hiperligação para o site da entidade;
- Logotipo em todos os materiais de comunicação impressos e digitais onde seja
feita referência à Receção de Boas-Vindas;
- Publicidade institucional ao ENEG;
- Inclusão de material promocional nas pastas do ENEG a entregar a todos os
participantes;
- Uma inscrição gratuita no Encontro;
- Exposição corporativa exclusiva no espaço da Receção de Boas-Vindas.

- Logotipo no site do ENEG;
- Logotipo e texto com 25 palavras no separador “Sponsors” do site do ENEG e
hiperligação para o site da entidade;
- Logotipo em todos os materiais de comunicação impressos e digitais onde seja
feita referência aos Almoços;
- Publicidade institucional ao ENEG;
- Exposição corporativa exclusiva nos espaços reservados aos Almoços.
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Coffee-Breaks
(€ 2.000/intervalo)

Os Coffee-Breaks terão lugar na sala da Exposição, no intervalo da manhã e da
tarde, durante os dias 23, 24 e 25 de novembro.
- Logotipo no site do ENEG;
- Logotipo e texto com 25 palavras no separador “Sponsors” do site do ENEG e
hiperligação para o site da entidade;
- Logotipo em todos os materiais de comunicação impressos e digitais onde seja
feita referência aos Coffee-Breaks;
- Publicidade institucional ao ENEG;
- Colocação de placa com o logotipo nas mesas dos Coffee-Breaks;
- Exposição corporativa exclusiva nos espaços reservados aos Coffee-Breaks.

Pipe Contest
(€ 7.500)

O Pipe Contest 2021 terá lugar no dia 24 de novembro (4ª feira).

Tubos de Ouro
(€ 3.000/temática)

Os Prémios APDA - Tubos de Ouro serão atribuídos durante o ENEG 2021, pela
décima vez, e envolvem as seguintes temáticas: Melhor projeto de adaptação às
alterações climáticas; Melhor comunicação do valor da água; Melhor serviço ao
cliente; Melhor projeto de investigação e desenvolvimento; Melhor ação de
sustentabilidade. Estes prémios destinam-se a todas as entidades gestoras e
empresas do setor e as inscrições são efetuadas por candidatura dos interessados. A
votação é efetuada por um Júri selecionado pela APDA.

- Logotipo no site do ENEG;
- Logotipo e texto com 75 palavras no separador “Sponsors” do site do ENEG e
hiperligação para o site da entidade;
- Logotipo em todos os materiais de comunicação impressos e digitais onde seja
feita referência ao Pipe Contest;
- Publicidade institucional ao ENEG;
- Inclusão de material promocional nas pastas do ENEG a entregar a todos os
participantes;
- Uma inscrição gratuita no Encontro.

A distribuição dos Prémios APDA - Tubos de Ouro decorrerá no Jantar e Gala do
ENEG 2021, que terá lugar no dia 24 de novembro (4ª feira).
- Logotipo no site do ENEG;
- Logotipo e texto com 30 palavras no separador “Sponsors” do site do ENEG e
hiperligação para o site da entidade;
- Logotipo em todos os materiais de comunicação impressos e digitais onde seja
feita referência aos Tubos de Ouro;
- Logotipo destacado no painel da sala do Jantar e Gala;
- Publicidade institucional ao ENEG;
- Inclusão de material promocional nas pastas do ENEG a entregar a todos os
participantes;
- Uma inscrição gratuita no Encontro.
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App
(€ 10.000)

- Logotipo da entidade no ecrã de boas-vindas da App;
- Logotipo no site do ENEG;
- Logotipo e texto com 100 palavras no separador “Sponsors” do site do ENEG e
hiperligação para o site da entidade;
- Logotipo em alguns materiais de comunicação impressos e digitais;
- Publicidade institucional ao ENEG;
- Inclusão de material promocional nas pastas do ENEG a entregar a todos os
participantes;
- Disponibilização de espaço de 9 m2 na área de exposição em local destacado;
- Duas inscrições gratuitas no Encontro;
- Possibilidade de organização de Encontros Empresariais para os participantes do
ENEG e convidados (eventos paralelos).

Fita de suspensão
(cartões de
identificação)
(€ 7.500)

Nas fitas de suspensão do cartão de identificação é colocado o logotipo do
patrocinador na fita. Estas fitas são entregues a todos os participantes do Encontro
e da Exposição.

Programa no verso
dos cartões de
identificação
(€ 3.000)

No verso do cartão de identificação é colocado o programa do Encontro, bem como
o logotipo do patrocinador do cartão. Este cartão é entregue a todos os
participantes do Encontro e da Exposição.

- Logotipo no site do ENEG;
- Logotipo e texto com 75 palavras no separador “Sponsors” do site do ENEG e
hiperligação para o site da entidade;
- Logotipo nas fitas de suspensão do cartão de identificação;
- Publicidade institucional ao ENEG;
- Inclusão de material promocional nas pastas do ENEG a entregar a todos os
participantes;
- Uma inscrição gratuita no Encontro.

- Logotipo no site do ENEG;
- Logotipo e texto com 30 palavras no separador “Sponsors” do site do ENEG e
hiperligação para o site da entidade;
- Logotipo no verso do cartão de identificação;
- Publicidade institucional ao ENEG;
- Inclusão de material promocional nas pastas do ENEG a entregar a todos os
participantes;
- Uma inscrição gratuita no Encontro.
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Imagens nas
cadeiras dos
auditórios (capas)
(€ 3.000/auditório)

As cadeiras dos auditórios são forradas com capas com o logotipo do patrocinador
nas costas.

Entrega de
materiais
promocionais
(€ 1.500)

Possibilidade de colocar materiais promocionais e informativos nas pastas dos
participantes do Encontro (750 exemplares).

- Logotipo no site do ENEG;
- Logotipo e texto com 30 palavras no separador “Sponsors” do site do ENEG e
hiperligação para o site da entidade;
- Logotipo nas costas das capas das cadeiras;
- Publicidade institucional ao ENEG;
- Inclusão de material promocional nas bolsas das capas das cadeiras;
- Uma inscrição gratuita no Encontro.

- Logotipo no site do ENEG;
- Logotipo e texto com 20 palavras no separador “Sponsors” do site do ENEG e
hiperligação para o site da entidade;
- Publicidade institucional ao ENEG;
- Inclusão de material promocional nas pastas do ENEG a entregar a todos os
participantes.

*Outras oportunidades de patrocínio sob consulta
Os valores referidos estão isentos de IVA
Para mais informações contactar a APDA através do telefone 218 551 359 e e-mail geral@apda.pt.
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