
PROPOSTA 
COMERCIAL
A comunicação é a chave para 
a conexão entre as pessoas.

Criando mais que vendas,
criandos relacionamentos.
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INSCRIÇÃO
Porque participar de um evento 
da B&C Eventos Corporativos?

Participar de um evento físico 
ou online (webinar) é uma ótima 
maneira de atingir pessoas que 
normalmente não se relacionariam 
com sua marca ou empresa.

Quando você participa de um 
evento, você se conecta com pessoas 
importantes. E é exatamente em 
momentos como o que estamos 
passando, que estar próximos das 
pessoas mesmo que virtualmente, se 
torna ainda mais essencial.

O valor de nossas 
incrições é de: 

R$ 540,00

Sendo o mesmo trabalhado 
em forma de escalonamento

* 50% do valor pago será 
revertido como bônus para 

a inscrição de qualquer 
evento presencial em 2021.



PATROCÍNIO
Porque patrocinar um evento da 
B&C Eventos Corporativos?

Uma das grandes vantagens é 
a possibilidade de exibi-lo para 
grandes públicos de vários lugares 
diferentes simultaneamente e estar 
próximos das pessoas mesmo que 
virtualmente. É uma oportunidade 
para empresas divulgarem seus 
produtos e serviços para um público 
seleto, composto por tomadores 
de decisões, executivos C-level e 
acionistas.

Assim, tem a oportunidade de 
ampliar seu network e aumentar as 
chances de conseguir novos clientes 
ou seguidores e ainda pode divulgar 
seu trabalho de forma prática e com 
muito mais valor.

Devido ao momento de Pandemia 
que estamos vivendo, sabemos que 
agora é o momento de inovar, se 
transformar, principalmente mostrar 
sua marca e seus valores.

Logo em todos as

peças de 
divulgação

Divulgação da empresa no 
e-mail marketing, para uma

base selecionada 
e atualizada

dos participantes do evento 
patrocinado;

Mailing completo

Inclusão de folder na

pasta dos 
congressistas

COTAS FLEXÍVEIS, 
Possibilidade de alteração de 
acordo com a necessidade do 
cliente.



Cotas de 
Patrocínio

Benefícios inclusos em todas as cotas:

• Logo nos materiais promocionais 
 (Banner principal, e-mail marketing,   
	 programa,	flyers);

• Divulgação em redes Sociais;
 (Linkedin, Instagram e Facebook)

• Mailing completo do evento 
 ( Nome, email e telefone)

• Participação como EXPOBRAND em um  
 evento presencial da agenda de 2021



COTA VIP COTA PREMIUM
Investimento 
R$ 9.000,00

Investimento 
R$ 6.000,00

• Participar como palestrante no evento patrocinado;

• Exposição de marca com logo no rodapé do evento;

• Divulgação de 3 produtos ou serviços nas redes   
 sociais B&C;

• Banner GRANDE no Header da pagina inicial, até a  
 data do evento;

• Logo na página de divulgação do evento;

• Mailing completo dos participantes do evento;

• Vídeo para pílulas de conhecimento de 5 minutos. 

• Disparo de e-mail marketing para nossa base.

• Indicação de um cliente para Participação do painel  
 palestrando;

• Exposição de marca com logo no rodapé do evento

• 2 artigos para divulgarmos em nossas redes

• Banner médio no Carrossel em nosso site;

• Logo na página do evento

• Mailing completo

• Vídeo para pílulas de conhecimento de 2  minutos. 

• Disparo de e-mail mkt para nossa base.

Possibilidade de alteração de acordo com 
a necessidade do cliente.

Possibilidade de alteração de acordo com 
a necessidade do cliente.



Investimento 
R$ 4.000,00

• Exposição de marca com logo no rodapé do evento

• Banner	pequeno	fixo	no	rodapé	do	site

• Logo na página do evento

• Mailing completo

• Disparo de e-mail mkt para nossa base.

Possibilidade de alteração de acordo com 
a necessidade do cliente.

COTA BÁSICO Benefícios adicionais

Banner grande (no header)
home do site da B&C

R$ 500,00

Banner médio no carrossel 
do site da B&C

R$ 300,00

Banner no rodapé no 
site da B&C

R$ 150,00

Desenvolvimento	de	layout	
para email marketing 

R$ 120,00

Desenvolvimento banner 
para divulgação no site 

R$ 200,00



Website: Redes sociais: Network
Visualizações orgânicas em 
todo o Brasil

+ de 2 mil seguidores Mailing + de 100 mil contatos



MANTENEDOR
Por que ser um Mantenedor?

Tornar-se um mantenedor é poder 
usufruir dos benefícios que a B&C 
Relancionamento Cormeicla e 
Eventos corporativos pode oferecer.

Um dos benefícios será a 
participação em todos os eventos 
da B&C que lhe interessar, 
como patrocinador ou com 
posicionament de marca.

Além disso, ambos tem direito à, 
um serviço de suporte comercial da 
B&C, para agendamento de reunião, 
apresentação da empresa ou 
organização de um evento interno.

PATROCINADOR
com todos os benefícios da 

Cota Bronze;

O investimento 
para ser um 

Mantenedor
(Patrocinador)

nos eventos que interessar é 
de R$ 4.000,00/mês.

O investimento 
para ser um 

Mantenedor
(Posicionamento 

de marca)

nos eventos que interessar é 
de R$ 4.000,00/mês.

POSICIONAMENTO 
DE MARCA

onde além da exposição 
da marca pode enviar 2 
colaboradores em cada 

evento.



Fale com o  
nosso time

Bruna Rezende
Diretora de Conteúdo e Organização

Whastapp: (11) 2761-5445
Telefone: (11) 94753-8067 
bruna.rezende@bccomercial.com.br

Carolina Coura
Diretora de Relacionamento

Whastapp: (11) 2761-5445
Telefone: (11) 94756-0472
carolina.coura@bccomercial.com.br
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