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Prefácio
Caros Associados,
Prezadas Senhoras e Prezados Senhores,
nós, da Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo, uma das maiores câmaras bilaterais
alemãs do mundo, comemoramos em 2016 nossos 100 anos. Durante este século
de história, o fomento das relações econômicas entre o Brasil e a Alemanha e os
interesses de nossos associados sempre foram nossa prioridade e motivação de
importantes ações e iniciativas.

Thomas Timm
Vice-Presidente Executivo

Pensando nisso, preparamos um pacote especial de projetos para o ano
comemorativo, nos quais visamos a promoção de nossos associados nas áreas de
comércio exterior e investimentos; jurídica; sustentabilidade, energias renováveis
e eficiência energética; e inovação e tecnologia.
Além do tradicional livro institucional, no qual contaremos nossa história por
meio de momentos marcados tanto por eventos quanto por parcerias com
nossos associados, também elaboramos novos projetos para as festividades.
O jantar de gala, evento oficial para a comemoração dos 100 anos de nossa
instituição, contará com a participação de altos executivos de nossa presidência,
diretoria e empresas associadas. Também nesta ocasião, serão lembrados os
momentos mais importantes de nossa história, por meio de uma pequena
exposição no local.

Lars Grabenschröer
Vice-Presidente de
Marketing e Vendas

Para promover a integração e o esporte durante 2016, elaboramos o torneio de
futebol que premiará a equipe vencedora com uma viagem à Alemanha. Nossas
empresas associadas poderão participar da competição por meio de equipes
selecionadas em torneios internos, que as representarão durante todo o torneio.
Além disso, preparamos o Future Day, uma junção de nossos maiores e
renomados eventos nas áreas de sustentabilidade e inovação: a Ecogerma e os
Seminário e Prêmio Brasil-Alemanha de Inovação. Nesta data, nossos associados
terão uma plataforma para promover suas novidades nos setores mencionados.
Para completar, todas estas atividades serão divulgadas de forma rápida
e integrada, pautadas em nossas plataformas digitais (portal de notícias
BrasilAlemanha News, Facebook, LinkedIn, Twitter e Hotsite dos 100 anos).
Desta forma, interessados terão acesso às informações em tempo real sobre
todas as atividades programadas para as festividades dos 100 anos da Câmara
Brasil-Alemanha.
Detalhamos os projetos mencionados acima nas próximas páginas deste catálogo
de Oportunidades de Patrocínio e esperamos poder fazer do próximo ano uma
grande festa para as relações bilaterais entre o Brasil e a Alemanha e, é claro,
para nossos associados!

oportunidades de Patrocínio 2016
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Pacote de

Patrocínio

100 Anos Câmar a Br asil-Alemanha

Em 2016 a Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo completa um século de existência. Visando contar
esta história por meio de conquistas em conjunto com nossos associados oferecemos o pacote de
patrocínio abaixo com descontos especiais.

Comemor ação 100 anos

Jantar de Gala
O evento oficial de comemoração dos 100 anos da
Câmara Brasil-Alemanha acontecerá no formato
‘noite de gala’ e reunirá executivos de nossa presidência, diretoria e empresas associadas. Nesta
ocasião, os convidados poderão também relembrar momentos importantes de nossa história na
pequena exposição que será montada no local.

Livro 100 anos
A publicação contará a trajetória da relação bilateral no Brasil por meio da evolução da Câmara Brasil-Alemanha, além de
reunir acontecimentos emblemáticos.

6
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Future Day
O evento será uma junção de nossos dois maiores e
renomados eventos nas áreas de sustentabilidade e
inovação: a Ecogerma e os Seminário e Prêmio BrasilAlemanha de Inovação. Durante o evento, nossos associados terão uma plataforma ampla para a discussão e promoção de suas novidades em ambos setores.

Cobertur a em

Tempo Real
Milestone:

Todas as atividades realizadas, dentro do âmbito dos
100 anos de Câmara Brasil-Alemanha, terão cobertura
em nossas mídias digitais. Desta forma, interessados
podem ter acesso rápido e fácil a todas as informações relacionadas às festividades.

Torneio de Futebol

9 Estrelas em Campo
O torneio visa a integração geral de nossas empresas
associadas por meio do esporte. Além disso, a iniciativa possibilita a motivação dos jogadores por meio de
uma seleção interna para representarem suas empresas. Patrocinadores terão visibilidade durante toda a
divulgação do evento e poderão inscrever o seu time
sem custo de inscrição. O time vencedor ganhará uma
viagem à Alemanha.

A linha do tempo online (hotsite) trará diariamente acontecimentos relacionados àquele
dia. Os associados poderão participar deste
storytelling divulgando também suas datas comemorativas;
Wikipédia:
A enciclopédia digital receberá uma página
com toda a história da Câmara Brasil-Alemanha. Aqui nossos associados também poderão
participar com o conteúdo que irá compor o
livro institucional e as datas comemorativas
da Milestone;
Vídeo Depoimentos:
Nas plataformas sociais da Câmara Brasil-Alemanha contaremos fatos, curiosidades e momentos únicos por meio de depoimentos de
nossos associados, presidentes, presidentes
honorários, membros da diretoria, colaboradores etc. A empresa associada terá direito a
escolher o conteúdo de quatro destes vídeos
que serão publicados nas mídias digitais durante todo o ano de 2016.

Investimento: R$ 165.000,00
oportunidades de Patrocínio 2016
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Torneio de Futebol

O torneio visa a integração geral de nossas empresas
associadas por meio do esporte. Além disso, possibilita
às empresas a promoverem ações de comunicação
interna para selecionar os jogadores que irão representá-la no torneio.
A equipe vencedora ganhará uma viagem à Alemanha.
A taxa de inscrição no torneio dá direito à participação
da equipe no torneio, porém não inclui a divulgação
do logotipo da empresa em qualquer material promocional do evento.

Data
2º semestre de 2016

Benefícios para os participantes:

Local
São Paulo

• Time campeão ganhará uma viagem à Alemanha e disputará um jogo contra uma
equipe alemã;
• Divulgação das atividades dentro do torneio por meio das mídias digitais (portal
de notícias BrasilAlemanha News e mídias
sociais).

Valor para inscrição do time
R$ 10.500

Benefícios para os patrocinadores:

contato
Eckart Michael Pohl
Lars Grabenschröer
Comunicação Social
Tel.: (+55 11) 5187-5127
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: diretoria.comunicacao@ahkbrasil.com

• Inclui o valor da inscrição;
• Logotipo em todas as peças de divulgação;
• Menção da empresa como patrocinador
oficial em todo o material promocional e
para a imprensa;
• Divulgação das atividades dentro do torneio por meio das mídias digitais (portal
de notícias BrasilAlemanha News e mídias
sociais).
• Visibilidade no torneio final em São Paulo.

8
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Valor do patrocínio
R$ 25.000,00

Future Day
Trata-se de um evento que juntará nossos dois maiores e renomados eventos nas áreas de sustentabilidade e inovação: a Ecogerma e os Seminário e Prêmio
Brasil-Alemanha de Inovação. Ambos temas serão
abordados profundamente por meio de palestras,
mesas redondas e exposições de produtos e serviços
de nossos associados.
Benefícios para os participantes:
• Inserção do logotipo em todo o material de divulgação (impresso e digital);
• Possibilidade de ministrar palestra no evento;
• Estande durante o evento;
• Distribuição de material promocional durante o
evento;
• Divulgação ampla nas mídias digitais da Câmara
Brasil-Alemanha (BrasilAlemanha News, LinkedIn,
Facebook e Twitter).

Data
A definir
Local
A definir
idioma
Português
Valor das cotas
R$ 65.000,00
contato
Eckart Michael Pohl
Lars Grabenschröer
Comunicação Social
Tel.: (+55 11) 5187-5127
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: diretoria.comunicacao@ahkbrasil.com

oportunidades de Patrocínio 2016
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Livro 100 Anos

A publicação contará a trajetória da relação bilateral
no Brasil por meio da evolução da Câmara Brasil-Alemanha, além de reunir acontecimentos emblemáticos.
Patrocinadores poderão incluir datas importantes para
suas empresas no conteúdo da publicação.
Benefícios para os participantes:
• Inserção do logotipo no livro;
• 10 exemplares;
• Inserção de conteúdo sobre sua empresa;
• Distribuição entre todos associados, instituições e
organizações influentes;
• Possível replicação do conteúdo em nossas mídias
sociais.

Data
1º Semestre de 2016
idioma
Bilíngue
Tiragem
2.500 exemplares
Valor DAS COTAS
R$ 25.000,00
contato
Eckart Michael Pohl
Lars Grabenschröer
Comunicação Social
Tel.: (+55 11) 5187-5127
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: diretoria.comunicacao@ahkbrasil.com
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Escolha o seu
projeto anual
de patrocínio
Par a 2016

Os projetos da Câmara
atingem mais de
2,5 milhões de pessoas

12
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Escolha o seu
projeto anual de patrocínio
Vários projetos, diversos temas e inúmeras oportunidades
de negócios em um único budget:

Pacote Anual de Patrocínio
com Descontos de até 20%
Considerando que cada empresa tem seus projetos de
interesse e seus temas prioritários para sua comunicação,
a Câmara Brasil-Alemanha facilita a criação de Pacotes de
Patrocínio Anual Exclusivo para sua empresa com descontos
de até 20%:
Escolha os projetos que interessam a sua empresa nas
próximas páginas deste catálogo e entre em contato com
a equipe de patrocínio da Câmara Brasil-Alemanha.

oportunidades de Patrocínio 2016
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Prêmio Personalidade
Br asil-Alemanha 2016
O Prêmio Personalidade Brasil-Alemanha homenageia,
anualmente, duas pessoas de destaque cujo trabalho
e iniciativas em seus respectivos campos de atuação
contribuíram para o estreitamento das relações entre
as duas nações. Com a presença média de 500 convidados do mundo político e econômico dos dois países, a
premiação acontece em uma noite de gala. Tradicionalmente, a cerimônia de entrega do Prêmio Personalidade
Brasil-Alemanha é a abertura oficial do Encontro Econômico Brasil-Alemanha.

Data
2016
LOCAL
A definir
IDIOMA
Alemão e Português com tradução simultânea
Periodicidade
Anual

Benefícios para o Patrocinador
•

Aplicação do logotipo com boa visibilidade durante o evento;

•

Inserção do logotipo em todo o material de divulgação do
evento;

•

10 convites de cortesia;

•

Anúncio de um mês no portal de notícias “www.brasilalemanhanews.com.br”;

•

Um lugar na(s) mesa(s) Vip;

•

Possibilidade de distribuição de material de divulgação após
o evento.

14
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valor das Cotas
R$ 65.000,00
Contato
Eckart Michael Pohl
Communication Center Brasil-Alemanha
Tel.: (+55 11) 5187-5127
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: comunicacao@ahkbrasil.com

Seminários
“Mão de Obr a Estr angeir a”
Há treze anos, a Câmara organiza os mais reconhecidos
seminários sobre este importante tema em diversas cidades e regiões do Brasil. Os participantes do seminário, de
todas as regiões do País, aproveitam o evento para obter
informação atualizada, matchmaking e lobbying. Os assuntos mais relevantes, como vistos de trabalho, prorrogações e vistos permanentes são analisados e discutidos
de forma interativa entre participantes e autoridades. O
evento tem duração de um dia, oferecendo um bom clima de contato e intercâmbio entre todos os integrantes.

Data
Edições durante o ano
LOCAL
Seminários regionais: São Paulo e Campinas
Seminário Edição Anual: São Paulo / Brasília.
IDIOMA
Português
Periodicidade
Anual

Benefícios para o Patrocinador
•

Inserção do logotipo da empresa em todos os comunicados
relacionados ao evento;

•

Exposição de banner no local do evento e mesa de negócios;

•

Excelente possibilidade para troca de experiências e matchmaking;

•

Convites cortesias;

•

Excelente possibilidade de contato com as autoridades envolvidas;

•

Possibilidade de apresentação dentro de painel temático.

Valor das cotas
Eventos regionais: R$ 5.000,00
Edição anual: R$ 10.000,00
Contato
Eckart Michael Pohl
Communication Center Brasil-Alemanha
Tel.: (+55 11) 5187-5127
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: comunicacao@ahkbrasil.com
Stephanie M. Viehmann
Communication Center Brasil-Alemanha
Tel.: (+55 11) 5187-5126
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: rp@ahkbrasil.com

oportunidades de Patrocínio 2016
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6ª Copa Golf
Br asil-Alemanha

Evento esportivo de negócios realizado pela Câmara
Brasil-Alemanha. Tem como objetivo promover a integração de lideranças de pequenas, médias e grandes
empresas fomentando novas parcerias e negócios entre
as mesmas. Com forte foco em responsabilidade social,
proporcionará a arrecadação de fundos para instituições beneficentes alemãs e brasileiras.

Data
2º semestre de 2016
LOCAL
São Paulo Golf Club
Praça Dom Francisco de Souza, 540
Santo Amaro, 04745-050 - SP
Periodicidade
Anual

Benefícios para os participantes:
•

Aplicação de logomarca com boa visibilidade durante o evento;

•

Logomarca em todo o material de divulgação do evento;

•

Direito de explorar com ações promocionais para jogadores
e convidados;

•

Possibilidade de entrega de presentes e prêmios para sorteio;

•

Mailing do evento.

16
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Valor das cotas
Cota Par: R$ 15.000,00 por cota
Cota Birdie: R$ 20.000,00 por cota
Cota Eagle: R$ 35.000,00 por cota
Cota Albatroz: R$ 60.000,00 por cota, com
exclusividade no segmento.

Benefícios das cotas
Cota par
•

02 jogadores (Kit e Brindes)

•

02 convidados - Day Pass

•

01 placa de campo 2 x 1m

•

01 Back Drop 6 x 3m (compartilhado)

•

Possibilidade de explorar o evento com ações promocionais e
entrega de presentes e prêmios para o sorteio

•

Mailing do evento

Cota birdie
•

04 jogadores (Kit e Brindes)

•

04 convidados - Day Pass

•

02 placas de campo 2 x 1m

•

01 Back Drop 6 x 3m (compartilhado)

•

01 Prisma Tee

•

Possibilidade  de  explorar  o  evento  com  ações  promocionais
e entrega de presentes e prêmios para o sorteio

•

Mailing do evento

nota
Confecção e transporte de todo material de
marketing por conta do patrocinador

Cota eagle
•

08 jogadores (Kit e Brindes)

•

08 convidados - Day Pass

•

03 placas de campo 2 x 1m

•

01 Back Drop 6 x 3m (compartilhado)

•

02 Prisma Tee

•

Espaço de 2 x 2m no salão principal para explorar o evento com
ações promocionais

•

Possibilidade de explorar o evento com ações promocionais e
entrega de presentes e prêmios para o sorteio

•

Mailing do evento

contato
Eckart Michael Pohl
Communication Center Brasil-Alemanha
Tel.: (+55 11) 5187-5127
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: comunicacao@ahkbrasil.com
Stephanie M. Viehmann
Communication Center Brasil-Alemanha
Tel.: (+55 11) 5187-5126
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: rp@ahkbrasil.com

Cota albatroz
•

12 jogadores (Kit e Brindes)

•

12 convidados - Day Pass

•

06 placas de campo 2 x 1m

•

01 Back Drop 6 x 3m (compartilhado)

•

04 Prisma Tee

•

Espaço de 3 x 3m no salão principal para explorar o evento com
ações promocionais;

•

Possibilidade de explorar o evento com ações promocionais e
entrega de presentes e prêmios para o sorteio

•

Mailing do evento

•

Exclusividade no segmento
oportunidades de Patrocínio 2016
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Feir a de Empresas e Escolas
Alemãs de São Paulo
FEASP - Feir a de Orientação Profissional

Feira de orientação profissional realizada em conjunto
com os colégios Visconde de Porto Seguro e Humboldt.
Recebe a visita de mais de 2.000 alunos do Ensino Médio
de diversas escolas alemãs de São Paulo e seus pais. O
evento oferece para as empresas participantes um ambiente propício para abrir um canal de comunicação com
as gerações Y e Z, despertando o interesse destes pelo
segmento de atuação da empresa. Além de estandes, a
feira também conta com uma grade de palestras com
profissionais de diferentes áreas.

Data
2º semestre de 2016
LOCAL
Colégio alemão a ser definido
IDIOMA
Português e Alemão
Periodicidade
Anual

Benefícios para o Patrocinador
•

Logotipo da empresa com menção ao patrocinador do evento
em todo o material de divulgação: convite impresso, folders de
divulgação, banners gerais e setoriais do evento, site da Câmara
Brasil-Alemanha e sites dos colégios Visconde de Porto Seguro e
Humboldt;

•

Escolha de metragem de estande: 18m² (patrocinador), 12m² e
9m²;

•

Palestra de um profissional na agenda do evento;

•

Direito de distribuição de material promocional.

Valor das cotas
Patrocínio: R$ 18.000,00
Estandes (12m² ou 9m²): a partir de
R$ 2.750,00
Contato
Eckart Michael Pohl
Communication Center Brasil-Alemanha
Tel.: (+55 11) 5187-5127
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: comunicacao@ahkbrasil.com
Stephanie M. Viehmann
Communication Center Brasil-Alemanha
Tel.: (+55 11) 5187-5126
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: rp@ahkbrasil.com
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Concurso de Fotogr afia
“Alemanha no Br asil: velocidade em foco”

Benefícios para o Patrocinador
•

Divulgação como patrocinador exclusivo/oficial e/ou naming right;

•

Direito de ter a marca retratada nas fotos vencedoras da
categoria patrocinada;

•

Direito a calendários com as imagens vencedoras do Concurso e apresentação da empresa;

•

Possibilidade de ativar a participação de funcionários e
“multiplicadores” parceiros;

•

Possibilidade de divulgar eventos e ações próprias nas mídias do Concurso;

•

Possibilidade de itinerar as obras da exposição para espaços próprios;

•

Acesso e direito de uso livre a um banco de imagens online
com as fotos vencedoras e melhores colocadas;

•

Acesso aos dados dos participantes;

•

Direito para uso livre das obras produzidas para a exposição
que retratam a marca;

•

Logo e/ou menção da empresa em todo material informativo (físico e digital);

•

Logo e apresentação da empresa na página do concurso
(link direto para site indicado pela empresa);

Em virtude do sucesso da primeira edição (mais de 5 mil pessoas
atingidas diretamente) será realizado novamente um concurso de
fotografia. Porém, desta vez com o título “Alemanha no Brasil: velocidade em foco”. A temática “Velocidade em foco” foi escolhida
por dois motivos: de um lado, a paixão brasileira por esportes de
velocidade e automobilismo, e, do outro, o pioneirismo alemão no
automobilismo e em tecnologias/inovações utilizadas no esporte.
Sob o tema “Velocidade em foco” temos os seguintes assuntos: esportes de velocidade, automobilismo, autopeças, tecnologia/inovação,
sustentabilidade e lifestyle. A proposta é que os participantes tirem
fotos que ilustrem o tema e também as duas categorias (“ALEMANHA”
e “MARCAS ALEMÃS”) do concurso, ex: “Velocidade em foco + Alemanha” ou “Velocidade em foco + (marca da sua empresa)”. Por meio
dessa conectividade entre os dois países, apresentaremos a participação da Alemanha e das empresas patrocinadoras no tema. Uma
frente desta iniciativa é o próprio concurso e a outra, é a plataforma
que iremos gerar. Nessa plataforma divulgaremos de forma dinâmica
um pouco de cada empresa e assim teremos um canal neutro com
os leitores e participantes.

Data
Abril a Outubro
LOCAL
Brasil e Alemanha
número de cotas
Cota “exclusiva” – 1 (uma)
Cota patrocínio – 5 (cinco)
Cota apoio – 10 (dez)
Valor das cotas
Cota “exclusiva” – R$ 250.000,00
Cota patrocínio – R$ 50.000,00
Cota apoio - R$ 15.000,00
Contato
Eckart Michael Pohl
Communication Center Brasil-Alemanha
Tel.: (+55 11) 5187-5127
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: comunicacao@ahkbrasil.com
Stephanie M. Viehmann
Communication Center Brasil-Alemanha
Tel.: (+55 11) 5187-5126
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: rp@ahkbrasil.com
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Livro de Associados

Editado anualmente, o Livro de Associados da Câmara
Brasil-Alemanha é uma valiosa fonte de informações para
inúmeras empresas e tomadores de decisão. O Livro de
Associados orienta os interessados sobre as atividades da
Câmara, ao mesmo tempo em que disponibiliza valiosas
informações sobre as empresas associadas, suas atividades e produtos.
O Livro de Associados divide-se em:
• Associados Jurídicos e  Físicos do Brasil e da Alemanha
relacionados em ordem alfabética
• Índices de empresas por setor de atividade, de pessoas e de anunciantes
• Atividades e Serviços da Câmara Brasil-Alemanha
Site: www.ahkbrasil.com
Benefícios para o Patrocinador
•

EXCLUSIVIDADE: só os associados da Câmara Brasil-Alemanha podem patrocinar o LIVRO;

•

VIDA ÚTIL: sua mensagem mantém-se durante doze meses como fonte de referência junto aos decision makers das
mais importantes empresas da comunidade no Brasil e na
Alemanha;

•

INVESTIMENTO ECONÔMICO, com retorno garantido;

•

MAIOR DESTAQUE junto às comunidades econômicas-financeiras brasileira e alemã;

•

AMPLIAÇÃO do network e marketing de relacionamento.
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Contato
Eckart Michael Pohl
Communication Center Brasil-Alemanha
Tel.: (+55 11) 5187-5127
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: comunicacao@ahkbrasil.com
Célia Utsch
Comunicação Social
Tel.: (+55 11) 5187-5210
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: anuncios@ahkbrasil.com

Formato

Dimensões

Valor (R$)

com margem (L x A)

sem margem (L x A)*

Página dupla

-

42 x 28cm

anúncio 4 cores

22.000,00

4ª Capa

-

21 x 28cm

15.600,00

2ª e 3ª Capa

-

21 x 28cm

14.850,00

TIRAGEM

1/1 página

18 x 24cm

21 x 28cm

12.300,00

3.000 exemplares

1/2 página

18 x 12cm

21 x 13,5cm

7.600,00

1/3 página

18 x 8cm

21 x 9,5cm

5.500,00

1/6 página

18 x 4cm

21 x 5,5cm

3.100,00

Rodapé

18 x 2cm

21 x 3,5cm

2.500,00

Data
Edição 2016
(com circulação no final de 2015)

PERIODICIDADE
Anual, com circulação no final de 2014
FORNATO
21 cm x 28 cm - Lombada quadrada

* Anúncios sangrados (sem margem), devem ter margem extra de 0,5 cm em
todos os lados
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Revista Br asil Alemanha

Benefícios para o Patrocinador
•

Único veículo disponível para quem tem interesse nos
negócios e relacionamento bilateral Alemanha-Brasil e
vice-versa;

•

Maior visibilidade e exposição junto à comunidade alemã
nacional e internacional;

•

Possibilidade de expandir mercado de consumidores;

•

Acesso direto a executivos de alto nível, que dificilmente
seriam atingidos por outros métodos;

•

Aumento da visibilidade da sua marca, produtos e serviços;

•

Identificação de novas oportunidades de negócios;

•

Retorno maior de seu investimento publicitário.

Veículo de comunicação da Câmara Brasil-Alemanha,
bilíngue, distribuída no Brasil, Alemanha e Mercosul.
Seu público leitor é formado pelos associados da Câmara, presidentes, diretores, gerentes das maiores empresas do Brasil, além de representantes e autoridades do
governo dos dois países. São, em sua maioria, decision
makers. Política editorial confiável, com artigos atualizados, de qualidade, com enfoque nas áreas econômica,
política e social. Tem como um dos principais objetivos
a divulgação das atividades dos associados junto ao seu
público alvo, fortalecendo sua imagem, transformando
fatos e dados em notícias. Entre leitores e anunciantes,
goza de grande prestígio, com 94,2% de avaliação entre
boa e ótima.
Site: www.ahkbrasil.com

Contato
Eckart Michael Pohl
Communication Center Brasil-Alemanha
Tel.: (+55 11) 5187-5127
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: comunicacao@ahkbrasil.com
Célia Utsch
Marketing
Tel.: (+55 11) 5187-5210
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: anuncios@ahkbrasil.com

22

|

oportunidades de Patrocínio 2016

Formato

Dimensões (L x A)*

Valor (R$)

Página dupla		

42 x 28cm

21.000,00

4ª Capa		

21 x 28cm

14.500,00

Data
2016

2ª e 3ª Capa		

21 x 28cm

14.000,00

IDIOMA

1/1 página		

21 x 28cm

11.500,00

Bilíngue - Português/Alemão

1/2 página

18 x 12cm

7.100,00

10,2 x 28cm

7.100,00

TIRAGEM
7.000 exemplares p/edição

18 x 8cm

5.500,00

7,3 x 28cm

5.500,00

18 x 4cm

3.000,00

Rodapé		

18 x 2cm

2.400,00

Módulo		

9 x 5,2cm

1.600,00

horizontal
vertical

1/3 página

horizontal
vertical

1/6 página

horizontal

PERIODICIDADE
Anual

* Anúncios sangrados - Margem extra de 0,5 cm em cada lado
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Site Institucional da Câmar a
ahkbr asil.com

O site da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha
de São Paulo apresenta todas as suas atividades voltadas
ao fomento dos negócios entre os dois países, agenda
de eventos, cursos e seminários, notícias e informações
gerais sobre as relações bilaterais, e contatos de todos os
seus departamentos e instituições parceiras.
Site: www.ahkbrasil.com

Benefícios para o Patrocinador
Contar com uma eficaz ferramenta de vendas que permite:
•

Expor sua marca, empresa e produtos com alta visibilidade para empresas alemãs;

•

Fortalecer a sua participação no mercado;

•

Identificar novas oportunidades de negócios;

•

Obter maior retorno para o seu investimento publicitário;

•

Audiência qualificada, formada por executivos de alto nível, com poder de decisão e formadores de opinião.

Contato
Eckart Michael Pohl
Communication Center Brasil-Alemanha
Tel.: (+55 11) 5187-5127
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: comunicacao@ahkbrasil.com
Ana Paula A. Calegari
Comunicação Social
Tel.: (+55 11) 5187-5134
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: jornalista@ahkbrasil.com
Célia Utsch
Comunicação Social
Tel.: (+55 11) 5187-5210
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: anuncios@ahkbrasil.com

ahkbrasil.com em números*
*Pageviews: 24.303    •    Visitas: 8.708   •   Visitantes Únicos: 7.298   •   Duração Média Visita: 2min32
*Referência média mensal janeiro a dezembro de 2013 – dados fornecidos via Urchin 6
**Pageviews: 23.628    •    Visitas: 8.322   •   Visitantes Únicos: 7.196   •   Duração Média Visita: 2min39
Dados fornecidos via Urchin 6
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Anúncios na homepage e páginas internas

Valores e especificações técnicas

Formato

Tamanho (píxels)

Valor (R$)

		
Mensal Trimestral Semestral
Anual
			
Desconto 15% Desconto 25% Desconto 35%
Banner Vertical

120 x 360 px

2.300,00

5.865,00

10.350,00 17.940,00

Banner Full Central

930 x 100 px

1.656,00

4.222,80

7.452,00

12.916,80

Banner Módulo*

120 x 64 px

1.177,00

3.002,00

5.296,50

9.180,60

Banner Vertical

188 x 600 px

550,00

1.402,50

2.475,00

4.290,00

Banner Módulo*

188 x 100 px

200,00

510,00

900,00

1.560,00

Internos

*Até 8 posições – desconto adicional de 5% sobre o pacote adquirido por banner tipo módulo, na
compra de mais de uma unidade
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Portal de Notícias Br asil
Alemanha News (BANEWS)

O mais completo veículo online sobre tudo o que acontece entre as duas nações. Uma possibilidade de estar
sempre próximo ao cliente em potencial. Os anunciantes têm a garantia de uma audiência qualificada. Tamanhos variados de anúncio e utilização de uma ou
mais seções, entre as dez disponíveis, para divulgação
de seus serviços e produtos. Layout moderno e de fácil
navegação. Oferece ampla cobertura diária dos acontecimentos mais relevantes no âmbito Brasil-Alemanha.
Site: www.brasilalemanhanews.com.br

Benefícios para o Patrocinador
Contar com uma eficaz ferramenta de vendas que permite:
•

Criar reconhecimento e preferência por sua marca e linha
de produtos;

•

Fortalecer a sua participação no mercado;

•

Identificar novas oportunidades de negócios;

•

Obter maior retorno para o seu investimento publicitário;

•

Audiência altamente qualificada, formada por executivos
experientes e jovens talentos, a maioria em cargos de
liderança, bem posicionados no mercado de trabalho,
integrando o principal grupo de consumidores nos dois
países.

Contato
Eckart Michael Pohl
Communication Center Brasil-Alemanha
Tel.: (+55 11) 5187-5127
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: comunicacao@ahkbrasil.com
Ana Paula A. Calegari
Comunicação Social
Tel.: (+55 11) 5187-5134
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: jornalista@ahkbrasil.com
Célia Utsch
Comunicação Social
Tel.: (+55 11) 5187-5210
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: anuncios@ahkbrasil.com

Brasil Alemanha NEWS - BANEWS em números*
*Pageviews: 55.992/mês    •    Visitas: 8.467   •   Visitantes Únicos: 6.934   •   Duração Média Visita: 16min13
*Referência média mensal janeiro a dezembro de 2013 – dados fornecidos via Google Analytics
**Pageviews: 56.258    •    Visitas: 9.066   •   Visitantes Únicos: 7.849   •   Duração Média Visita: 15min20
**Referência abril/2014 – dados fornecidos via Google Analytics
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Anúncios na homepage e páginas setoriais

Valores e especificações técnicas

Formato

Tamanho (píxels)

Peso (kb)

Valor (R$)

			 Mensal Trimestral Semestral
				Desconto 15% Desconto 25%
Super Expansível (Full)

728 x 90 px (fechado)

Anual
Desconto 35%

70 kb

1.830,00

4.666,50

8.235,00 14.274,00

20 kb

1.580,00

4.029,00

7.110,00 12.324,00

728 x 400 px (expandido)
Super Full

728 x 90 px

Retângulo com vídeo

300 x 250 px (5-30 seg.)

300 kb

1.000,00

2.550,00

4.500,00

7.800,00

Retângulo

300 x 250 px

20 kb

750,00

1.912,00

3.375,00

5.850,00

Top bottom

120 x 60 px

4 kb

330,00

841,50

1.485,00

2.574,00

Retângulo Pequeno

180 x 150 px

12 kb

260,00

663,00

1.170,00

2.028,00

Down Bottom

120 x 60 px

4 kb

200,00

510,00

900,00

1.560,00

70 kb

460,00

1.173,00

2.070,00

3.588,00

Internos
Super Expansível (Full)

728 x 90 px (fechado)
728 x 400 px (expandido)

Super Full

728 x 90 px

Retângulo com video

300 x 250 px (5-30 seg.)

20 kb

395,00

1.007,25

1.177,50

3.081,00

300 kb

250,00

637,50

1.125,00

1.950,00

Skyscraper

120 x 600 px

20 kb

225,00

573,75

1.012,50

1.755,00

Retângulo

300 x 250 px

20 kb

190,00

484,00

855,00

1.482,00

Top Bottom

120 x 60 px

4 kb

80,00

204,00

360,00

624,00

Vertical

180 x 240 px

10 kb

65,00

165,75

292,50

507,00

Half

234 x 60 px

6 kb

50,00

127,50

225,00

390,00

oportunidades de Patrocínio 2016

| 27

WOCHENBERICHT BR ASILIEN 2016
Considerando as novas mídias existentes e a crescente
demanda por informações de fontes confiáveis referentes à economia brasileira, o Wochenbericht Brasilien (WB)
tem uma nova versão. Um portal online abriga a publicação que desde 1980 apresenta as notícias de maior
relevância sobre economia, finanças e negócios locais.
Editado em parceria com o GTAI (Agência do Governo Alemão para Informações Econômicas) o informativo é direcionado a empresários, representantes
dos setores de comércio e indústria e instituições
públicas, a maioria de origem alemã e interessados
em estabelecer ou manter negócios com o Brasil.
O informativo continua semanal, com notícias, artigos
e análises sobre temas propostos a servir como base às
principais decisões direcionadas ao mercado brasileiro. Contamos com um grupo segmentado de leitores
entre os quais executivos, multiplicadores de opinião e
outros interessados.
Site: www.wochenbericht.com.br
NOVIDADES DO NOVO FORMATO DO WOCHENBERIcHT BRASILIEN
•

Versão online (site) e offline (PDF para download);

•

Layout clean, facilitando a navegabilidade pela publicação;

•

Maior visibilidade para patrocinadores;

•

Espaços adequados para divulgação;

•

Acessibilidade por computadores, tablets e celulares;

•

Histórico em PDF da publicação online;

•

Acesso direto pelo site: www.wochenberichtbrasilien.com.br

Público leitor: Associados e Assinantes

PERIODICIDADE
Semanal
Número de cotas
Um patrocinador GOLD e quatro SILBER ou
dois patrocinadores GOLD
contato
Eckart Michael Pohl
Communication Center Brasil-Alemanha
Tel.: (+55 11) 5187-5127
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: comunicacao@ahkbrasil.com
Célia Utsch
Comunicação Social
Tel.: (+55 11) 5187-5210
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: anuncios@ahkbrasil.com
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Benefícios para o Patrocinador
PATROCINADORES GOLD
•

Inserção do banner da empresa, com link, em todas as páginas do site;

•

Inserção do banner da empresa em todas as páginas do PDF, disponível para download.

PATROCINADORES SILBER
•

Inserção do logotipo da empresa, com link, em todas as páginas do site;

•

Inserção do logotipo da empresa em todas as páginas do PDF, disponível para download.

Tipo de Patrocínio, formato de anúncios e valor das cotas
Tipo de Patrocínio
GOLD
SILBER*

Tipo de Anúncio

Dimensões

Tipo de Plano

Banner

222 x 496px

Anual

40.000,00

Logotipo

222 x 124px

Mensal

2.000,00

			 Trimestral
			
			

Valor (R$)

5.400,00

Semestral

10.200,00

Anual

19.200,00

* Patrocinadores SILBER podem adquirir até 4 (quatro) cotas
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Série de publicações “So geht’s... in
Br asilien” (“Assim se faz... na Alemanha”)
Brochur as informativas sobre questões jurídicas

A Câmara Brasil-Alemanha edita, em parceria com advocacias associadas experts no assunto, a série “So geht´s” , em
língua alemã com informações claras, precisas e práticas,
que auxilia o empresário alemão na entrada do mercado
brasileiro.
Confira mais informações e brochuras existentes aqui:
www.ahkbrasil.com/sogehts/sogehts.asp

data
2015/2016
idioma
Alemão

Benefícios para o Patrocinador
•

Logo na capa;

•

Apresentação da empresa patrocinadora na publicação;

•

Divulgação da publicação na homepage da Câmara com link
para website do escritório,

•

Envio da versão digital em anexo às consultas recebidas sobre o assunto; distribuição da versão impressa para empresas
e delegações visitantes;

•

Distribuição no Encontro Econômico Brasil-Alemanha;

•

Recebimento de uma cota do manual impresso.

A Câmara Brasil-Alemanha edita, em
parceria com advocacias associadas experts no assunto, a série “Assim de faz...
na Alemanha”, em língua portuguesa
com informações claras, precisas e práticas, que auxilia o empresário brasileiro
na entrada do mercado alemão.
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Tiragem
Online / Impressão de 1.000 exemplares
periodicidade
Bianual
número de cotas
1 cota por publicação
valor das cotas
R$ 15.000,00
contato
Dra. Claudia Bärmann Bernard
Departamento Jurídico
Tel.: (+55 11) 5187-5216
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: juridico@ahkbrasil.com

Newsletter

“Recht und Steuern”

O Departamento Jurídico da Câmara Brasil-Alemanha desenvolve, desde 2014, seu Newsletter, exclusivamente para seus associados, com publicação
trimestral, online e em língua alemã.
Tendo em vista que recebemos regularmente consultas e pedidos de informação de empresas já instaladas no Brasil, bem como de empresas alemãs com
interesse em expandir seus negócios para o Brasil,
sobre questões jurídicas atuais que julgamos importantes em serem disponibilizados com a devida
atenção e abrangência, idealizamos confeccionar o
“Newsletter Recht und Steuern” periodicamente com
temas das principais áreas de direito.

Benefícios para o Patrocinador
•

Logo na capa;

data
2016

•

Apresentação da empresa patrocinadora na publicação
com dados e foto do autor;

Alemão / Português

•

Divulgação da publicação na homepage da Câmara, e
em banner rotativo na homepage,

•

Divulgação de 4 textos diferentes do patrocinador sobre
tema a ser escolhido pelo próprio patrocinador;

•

Envio da versão digital em anexo às consultas recebidas
sobre o assunto;

•

Patrocinador de publicação So geht´s recebe desconto
na cota;

idioma

Tiragem
Online
periodicidade
Trimestral (01/03, 01/06, 01/09, 01/12)
número de cotas
12 (Cota válida para pacote de 4 edições)
valor das cotas
R$ 4.500,00 - Associado
R$ 4.000,00 - Patrocinador de So geht´s
contato
Dra. Claudia Bärmann Bernard
Departamento Jurídico
Tel.: (+55 11) 5187-5216
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: juridico@ahkbrasil.com
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Ecogerma 2016

8º Congresso Br asil-Alemanha sobre
tecnologias sustentáveis

Encontro econômico, político e científico Brasil-Alemanha na área de tecnologias sustentáveis, proteção climática, energia e mobilidade.
Em 2009 o evento contou com mais de 2.500 participantes e 90 palestrantes do Brasil e da Alemanha.
As edições de 2010 a 2012 foram realizadas na forma
de congresso, com mais de 850 participantes a cada
edição, contando com palestrantes brasileiros e alemães de altíssimo nível, atraindo público de formadores de opinião e de decisão. Em 2013, o congresso abordou o tema “Experiências Brasil-Alemanha”;
com debates focados em energia, gestão de resíduos e mobilidade. Em 2014 o Congresso Ecogerma foi
realizado no âmbito da “Temporada da Alemanha no
Brasil”, com o tema “Future Visions. Em 2015, sempre
com temas atuais, abordou a questão das impactos
e soluções da crise hídrica.
Para a edição de 2016 o Congresso Ecogerma focará
em propostas tecnológicas e científicas nas áreas de
recursos, urbanidade e mobilidade. O enfoque será
no uso eficiente de recursos (incluindo energia) no
setor primário, secundário e terciário; nos problemas
ambientais urbanos e a na mobilidade.
Público-alvo: Empresas, executivos formadores de
opinião, setor público e especialistas ligados aos temas da sustentabilidade, energia, mobilidade e infraestrutura em geral.
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Benefícios para o Patrocinador
•

Logotipo da empresa em menção como patrocinador do
evento em todo material de divulgação: convite impresso,
folders de divulgação, banners gerais e setoriais do evento, site da Câmara Brasil-Alemanha e site Ecogerma 2015:
www.ecogerma.com.br;

•

Divulgação da marca através de mailing para aproximadamente 10.000 contatos;

•

Banner do patrocinador durante o evento;

•

Distribuição de material promocional do patrocinador;

•

Possibilidade de apresentação de um “case” da empresa;

•

Balcão para exposição de materiais/folders da empresa no
local do evento;

•

Depoimento para vídeo-publicidade do evento.

data e duração
A definir / 02 dias
local
A definir, São Paulo
idioma
Português e Alemão
periodicidade
Anual
número de cotas
4 cotas
valor das cotas
R$ 52.000,00
contato
Daniely Andrade
Meio Ambiente, Energias Renováveis e
Eficiência Energética
Tel.: (+55 11) 5187-5148
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: mambiente@ahkbrasil.com
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Effizienz

3 º Congresso Br asil-Alemanha de Energias
Renováveis e Eficiência Energética

3º Congresso Brasil-Alemanha sobre uso eficiente de
recursos em produção, construção civil e consumo /
cases de gestão eficiente de recursos e insumos.
Público-alvo: Empresas, especialistas do setor, engenheiros, técnicos, órgãos governamentais, associações,
consultorias, institutos de pesquisa, etc.

data e duração
Setembro de 2016 / 1 dia
local
A definir, São Paulo
idioma
Português e Alemão
periodicidade
Anual

Benefícios para o Patrocinador
•

Logotipo da empresa em menção como patrocinador do
evento em todo material de divulgação: convite impresso,
folders de divulgação, banners do evento e site da Câmara
Brasil-Alemanha;

•

Divulgação do logotipo da empresa através de mailing
para aproximadamente 10.000 contatos;

•

Distribuição de material promocional do patrocinador;

•

Possibilidade apresentação de um “case” da empresa.
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número de cotas
3 cotas
valor das cotas
R$ 32.000,00
contato
Daniely Andrade
Meio Ambiente, Energias Renováveis e
Eficiência Energética
Tel.: (+55 11) 5187-5148
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: mambiente@ahkbrasil.com

GIE 2016

Grupo de Intercâmbio de Experiências
em Meio Ambiente

Encontros para discussão de temas de interesse comum, abordando diversos temas relacionados ao meio
ambiente.
Público-alvo: Empresas, setor público, associações,
ONGs, e pessoas de decisão ligadas ao setor de meio
ambiente, sustentabilidade e responsabilidade social.

data e duração
A ser estabelecida no início de 2016. Reuniões com 3 horas de duração (total de 7
reuniões/ano)
local
Câmara de Comércio e Industria
Brasil-Alemanha, São Paulo
idioma
Português
periodicidade
Anual

Benefícios para o Patrocinador
•

Mailing list dos contatos das empresas participantes da
reunião;

•

Chamada/ menção da empresa patrocinadora no mailing
das reuniões;

•

Divulgação do banner da empresa em todas reuniões (7
reuniões no total);

•

Divulgação do logo da empresa através de mailing de
aproximadamente 12.000 contatos;

•

Possibilidade de distribuição de material da empresa;

•

Apresentação da empresa por meio de um representante
da mesma, no inicio de cada reunião (aprox. 15 minutos);

•

Exposição de um banner da empresa durante todas as
reuniões..

número de cotas
3 cotas
valor das cotas
R$ 24.500,00
(R$ 3.500,00/reunião – total de 7 reunioes)
contato
Daniely Andrade
Meio Ambiente, Energias Renováveis e
Eficiência Energética
Tel.: (+55 11) 5187-5148
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: mambiente@ahkbrasil.com
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Prêmio von Martius de
Sustentabilidade 2016
O objetivo do prêmio é homenagear e divulgar iniciativas sustentáveis, realizadas por empresas, associações,
academia e ONGs.
O Prêmio von Martius de Sustentabilidade foca em um
público amplo e variado, possibilitando uma grande visibilidade para as empresas patrocinadoras.
A premiação será de projetos relacionados com temas
atuais e de interesse das empresas associadas.
Público-alvo: Empresas, setor público, associações,
ONGs, e pessoas de decisão ligadas ao setor de meio
ambiente, sustentabilidade e responsabilidade social.

data
Abertura das inscrições: a ser estabelecida
no início de 2016
Premiação: Durante abertura do Congresso
Ecogerma 2016
local
Club Transatlântico, São Paulo
idioma
Português

Benefícios para o Patrocinador
•

Participação na entrega dos prêmios, dando visibilidade aos
patrocinadores;

•

Visibilidade dos patrocinadores através de anúncios e encartes em revistas especializadas e diversas homepages, além
de citações em press releases na grande imprensa, newsletters da Câmara Brasil-Alemanha, mailing para cerca de
10.000 contatos;

•

Banners do patrocinador durante a cerimônia de premiação;

•

Visibilidade na homepage do prêmio www.premiovonmartius.com.br

•

800 folhetos do prêmio para distribuição aos seus contatos;

•

Os patrocinadores terão acesso em primeira mão aos melhores projetos apresentados;

•

Os patrocinadores podem convidar responsáveis dos projetos do seu interesse para uma visita as suas empresas.
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tiragem
Impressão de 3000 folders de inscrição
periodicidade
Anual
número de cotas
5 cotas
valor das cotas
R$ 45.000,00
contato
Daniely Andrade
Meio Ambiente, Energias Renováveis e
Eficiência Energética
Tel.: (+55 11) 5187-5148
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: mambiente@ahkbrasil.com

Ciclo de palestr as
“webinar on demand”
Webinar é um neologismo para WEB-based SemINAR, ou seja, seminário via internet. Possui longo alcance e é mais barato se comparado com palestras
presenciais.
Será realizado um ciclo de palestras online e interativas
que objetivam o constante aperfeiçoamento e difusão
de novas tecnologias ambientais. Além disso, moldamos, em conjunto com a empresa patrocinadora, a temática e foco do Webinar.
Benefícios para o Patrocinador

Público-alvo: Empresas, especialistas do setor, engenheiros, técnicos, órgãos governamentais, associações,
consultorias, institutos de pesquisa, etc.

•

Mailing list dos contatos das empresas participantes do
Webinar;

•

Chamada/ menção da empresa patrocinadora no mailing;

•

Divulgação do banner da empresa na transmissão online
(4 reuniões no total);

•

Divulgação do logo da empresa através de mailing de
aproximadamente 12.000 contatos;

data
4 seminários trimestrais

•

Possibilidade de envio de material eletrônico da empresa
aos participantes;

local

•

Apresentação da empresa por meio de um representante
da mesma, no inicio de cada Webinar (aprox. 15 minutos).

Online
idioma
A definir
periodicidade
Anual (4/ano)
número de cotas
2 cotas
valor das cotas
R$ 30.000,00
contato
Daniely Andrade
Meio Ambiente, Energias Renováveis e
Eficiência Energética
Tel.: (+55 11) 5187-5148
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: mambiente@ahkbrasil.com
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Encontro de líderes 2016

Tem por objetivo promover um debate para tornar
mais eficaz a atuação das empresas em busca de uma
sociedade sustentável . O encontro visa reunir presidentes de empresas associadas à AHK e autoridades do
setor para articulação do setor privado na difusão de
boas práticas e ações coordenadas para promoção do
desenvolvimento sustentável.

Benefícios para o Patrocinador
•

Visibilidade dos patrocinadores perante um público de
altíssimo nível (empresários, políticos, empreendedores)
do setor socioambiental;

data e duração
1° semestre de 2016 / 1 dia

•

Divulgação da marca através de mailing para aproximadamente 10.000 contatos;

local
Câmara de Comércio e Industria Brasil

•

Banner para o patrocinador durante o evento;

Alemanha, São Paulo

•

Visibilidade na homepage da Câmara Brasil-Alemanha;

•

Grande divulgação do logo junto a instituições ligadas
ao tema.

idioma
Português e Alemão
periodicidade
Anual
número de cotas
3 cotas
valor das cotas
R$ 27.000,00
contato
Daniely Andrade
Meio Ambiente, Energias Renováveis e
Eficiência Energética
Tel.: (+55 11) 5187-5148
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: mambiente@ahkbrasil.com
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Missão à Alemanha- IFAT 2016
A Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo está organizando uma delegação de pequenos e médios empresários
interessados em aprimorar suas iniciativas na área de
sustentabilidade e gestão ambiental para visitar a feira
IFAT 2016, em Munique, na Alemanha.
Especializada em tecnologias sustentáveis para tratamento de água, esgoto, resíduos e matérias-primas, a feira deverá reunir mais de 2,7 mil expositores de 49 países..
A programação proposta pela Câmara inclui visitas
técnicas à planta/projetos da empresa patrocinadora,
onde os visitantes poderão conferir como muitas das
tecnologias apresentadas no evento são utilizadas na
prática.
Público-alvo: Empresas, especialistas do setor, engenheiros, técnicos, órgãos governamentais, associações,
consultorias, institutos de pesquisa, etc.

data
Maio de 2016
local

Benefícios para o Patrocinador

Munique, Alemanha

•

Mailing list dos contatos das empresas interessadas na delegação;

idioma
Português e Alemão

•

Nomeação de 2 participantes na missão (inclusas despesas de locomoção terrestres, hotel e organização);

•

Divulgação do serviço da empresa entre o grupo que viajará à Alemanha;

•

Chamada/ menção da empresa patrocinadora no mailing
de aproximadamente 12.000 contatos;

•

Possibilidade de envio de material eletrônico da empresa
aos participantes;

•

Apresentação da empresa por meio de um representante
da mesma na Abertura da Missão, a ser realizada na Alemanha (aprox. 25 minutos);

•

Indicação de 02 locais para visitas técnicas da delegação
(planta/projeto da empresa patrocinadora na Alemanha).

periodicidade
Bianual
número de cotas
2 cotas
valor das cotas
R$ 75.000,00
contato
Daniely Andrade
Meio Ambiente, Energias Renováveis e
Eficiência Energética
Tel.: (+55 11) 5187-5148
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: mambiente@ahkbrasil.com
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Indicadores Ambientais
Br asil-Alemanha 2016
O mercado ambiental brasileiro está em rápido desenvolvimento, impulsionado pelo aumento em demandas
nos diversos setores ambientais. As oportunidades são
cada vez maiores.
Visando divulgar as oportunidades que se apresentam
no setor ambiental brasileiro será desenvolvida uma
publicação com história e principais indicadores deste
mercado.

Benefícios para o Patrocinador
•

Logo com destaque na capa da publicação;

•

Inserção de 1 case e 1 artigo no conteúdo da publicação, com 10 páginas ao total;

•

Publicidade da empresa no site B2B;

•

Destaque do logo como patrocinador nos mailings de
divulgação;

•

100 exemplares do CD e 30 exemplares impressos em
papel;

•

Menção do patrocnador como co-editor da publicação;

•

Anúncio colorido em formato A4;

•

Menção do patrocinador em todos press releases elaborados, incluindo imprensa especializada.

A publicação será dividida em quatro setores – Saneamento, Gestão de Resíduos, Energia e Eficiência Energética. Apresentando dados como: história, situação atual,
legislação, financiamentos, e tendências.
Os autores serão especialistas do setor convidados a escrever artigos de sua área de atuação.
A publicação terá ampla divulgação na mídia.

data
A definir
idioma
Português e Alemão
tiragem
1.200 CD´s + 100 impressos
número de cotas
3 cotas
valor das cotas
R$ 60.500,00
contato
Daniely Andrade
Meio Ambiente, Energias Renováveis e
Eficiência Energética
Tel.: (+55 11) 5187-5148
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: mambiente@ahkbrasil.com
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Pavilhão coletivo de associados
AHK na FIMAI 2016
A FIMAI (http://www.fimai.com.br/) é a maior e mais tradicional feira de meio ambiente e sustentabilidade da
América Latina, com média de 30 mil visitantes e mais
150 expositores. A Câmara Brasil-Alemanha participa da
feira desde sua primeira edição e ao longo destes 15 anos
já acumulou experiência apoiando a realização de pavilhões do estado da Baviera, do Ministério da Economia
e Tecnologia da Alemanha e do estado da Renânia do
Norte-Westfália.
Em 2016 planejamos expor o que empresas associadas à
AHK estão realizando no uso eficiente de recursos, o que
as empresa tem realizado em áreas como economia de
água e de energia, processos de produção mais limpos e
eficientes, geração de energia renovável, lançamento de
produtos de baixo impacto ambiental, programas sociais,
entre outras iniciativas.
Trata-se da oportunidade ideal – local e público – para
apresentar a um baixo custo os benefícios que sua empresa está trazendo ao meio ambiente no Brasil.

data
Novembro de 2016

Benefícios para o Patrocinador
•

Inserção do perfil da empresa no catálogo oficial de expositores da feira;

•

Inserção do perfil da empresa no folder do pavilhão a ser
distribuído a todos visitantes;

•

Inserção do logotipo no mailing de divulgação do pavilhão a 12.000 contatos de nosso mailing;

•

Uso comum dos equipamentos do pavilhão;

•

Uso da área comum do pavilhão para contatos (para cada
empresa 1 mesa redonda e 4 cadeiras);

•

Balcão e display para exposição de catálogos ou outro material promocional;

•

Cobertura fotográfica.

local
Expo Center Norte, São Paulo
idioma
Português
periodicidade
Anual
número de cotas
8 cotas
valor das cotas
R$ 26.000,00
contato
Daniely Andrade
Meio Ambiente, Energias Renováveis e
Eficiência Energética
Tel.: (+55 11) 5187-5148
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: mambiente@ahkbrasil.com

oportunidades de Patrocínio 2016

| 41

International Tree Registry

O projeto visa contribuir com a redução das emissões
atmosféricas através da restauração de vegetação nativa. O grande diferencial do International Tree Registry é
a possibilidade de pessoas físicas e jurídicas participarem da proteção da floresta através da adoção de árvores individuais, tornando-se assim seus titulares.
Ao receber o registro de uma árvore em seu nome, o
titular estabelece um vínculo de cuidado com a espécie e a área preservada, além de mantê-las em benefício das gerações futuras. Sua árvore estará dando uma
pequena (mas real!) contribuição para reduzir os gases
de efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento
global, por estar localizada em um projeto de sumidouro de carbono.

Benefícios para o Patrocinador
•

Certificado de adotante personalizado (direito a 25 certificados);

•

Carteirinha de adotante personalizada (direito a 25 carteirinhas);

•

Exposição da logomarca da empresa em banner do projeto, exposto nos eventos do Depto. Meio Ambiente da Câmra Brasil-Alemanha;

•

Inserção da logomarca da empresa no site www.treeregistry.
com.br a título de parceiro;

•

Inserção de tag personalizada no Google maps com informações
do adotante.
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As principais características são:
• Em mapa eletrônico cada árvore adotada é numerada
e tem o nome, a nacionalidade e outras características
de seu titular;
• Cada árvore adotada é individualmente identificada
por seu nome comum e científico e sua localização
exata é estabelecida através de coordenadas de GPS;
•

•

Cada adoção é certificada por entidade internacionalmente reconhecida, com todos os detalhes do espécime vegetal e com informações sobre a quantidade de
CO²e fixada pela árvore;
O projeto será mantido através das contribuições dos
titulares da adoção dos espécimes vegetais, realizadas
uma única vez por pessoas físicas ou jurídicas.

local
Guararapes, São Paulo
idioma
Inglês
tiragem
25 arvores
número de cotas
4 cotas
valor das cotas
R$ 62.000,00 (para 25 árvores)
contato
Daniely Andrade
Meio Ambiente, Energias Renováveis e
Eficiência Energética
Tel.: (+55 11) 5187-5148
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: mambiente@ahkbrasil.com
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Start-Up Event: Acceler ator
Sustainability
Um evento destinado a criação e desenvolvimento de
projetos junto aos maiores especialistas e investidores
alemães do mercado na área de Meio Ambiente, Resíduos e Energia.
Inspirar, Idealizar, Criar, Compartilhar, Reinventar e Transformar o Meio Ambiente são as palavras chaves do evento. Esta é uma imersão experiencial única, transformada
em um ponto de encontro de futuros empreendedores
que querem fazer acontecer, e querem ser a diferença
positiva na área ambiental.
O START-UP EVENT: ACCELERATOR SUSTAINABILITY é o
primeiro acontecimento de empreendedorismo com
foco em Meio Ambiente, Resíduos e Energia, realizado pela Câmara Brasil-Alemanha e organizado por seu
Depto. Meio Ambiente, Energias Renováveis e Eficiência
Energética.

Benefícios para o Patrocinador
•

Inserção da logomarca em todos os materiais de mídia;

•

Menção do nome / inserção do logo no site do evento;

•

800  folhetos do para distribuição aos seus contatos;

•

Agradecimento e reconhecimento durante o evento;

•

Oportunidade para expor banners;

•

Distribuição de materiais, brindes, folders;

•

Acesso aos participantes inscritos;

•

Palestra motivacional de 7minutos;

•

Indicação de um representante da empresa para fazer parte do juri;

•

Possibilidade para participantes criarem uma solução para
um produto / serviço da empresa durante o evento;

•

Três ingressos para o evento.
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Esta é uma competição de startups que ocorre em 2 dias
de muita ação. Ao longo destes dois dias de trabalho os
participantes são encorajados a ter boas ideias, avalia-las, construir o modelo de negócios, desenvolver um
protótipo e realizar uma apresentação para uma banca
avaliadora composta por empresários especialistas e investidores alemães.

O evento começa com a apresentação de ideias para
novas startups com foco em Meio Ambiente, Resíduos
e Energia. Depois disso, times são formados entorno das
ideias mais votadas pelos participantes. A partir de então, começa a corrida para a criação de startups e seus
produtos.
O objetivo principal é promover o empreendedorismo
nos participantes, fortalecendo o networking entre pessoas de diversas áreas. Para isso, contará com a participação de mais de 100 pessoas, entre elas estudantes,
profissionais, mentores, jurados, investidores e muito
mais. Os empreendedores vão encontrar um ambiente
favorável à criação de novos negócios e networking efetivo. Tudo isso em único fim de semana.
Público-alvo: Startups, empreendedores, executivos,
universitários, free lancers e pesquisadores.

data
Novembro de 2016
local
Club Transatlântico, São Paulo
idioma
Português e Inglês
tiragem
Impressão de 5000 folders do projeto
periodicidade
Anual
número de cotas
5 cotas
valor das cotas
R$ 65.000,00
contato
Daniely Andrade
Meio Ambiente, Energias Renováveis e
Eficiência Energética
Tel.: (+55 11) 5187-5148
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: mambiente@ahkbrasil.com
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Catálogo “Ações socioambientais
das empresas associadas à AHK”

O catálogo visa difundir as ações socioambientais realizadas pelas empresas associadas à AHK.
Seu objetivo é o de que estas ações possam servir como
incentivo, promoção e propagação de boas práticas.

data e duração
2° semestre de 2016 / 1 dia
idioma
Português
tiragem
1500 CD´s e 150 impressos
periodicidade
Anual

Benefícios para o Patrocinador
•

Logotipo da empresa em toda a comunicação visual do projeto: capa do catálogo, folders eletrônicos de divulgação, homepage da Câmara Brasil-Alemanha e banners gerais;

•

Inserção de 2 páginas sobre as ações sociais da empresa e
seus parceiros;

•

Menção da empresa em todo press release e imprensa especializada;

•

Distribuição do catálogo entre setor público, privado e sociedade civil;

•

100 CD´s e 30 exemplares impressos gratuitos do catálogo.
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número de cotas
4 cotas
valor das cotas
R$ 37.000,00
contato
Daniely Andrade
Meio Ambiente, Energias Renováveis e
Eficiência Energética
Tel.: (+55 11) 5187-5148
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: mambiente@ahkbrasil.com

Progr ama de Novos Talentos
Objetivo: Preparar e desenvolver jovens talentos
para os desafios da vida corporativa.

Benefícios para o Patrocinador

Formato: Em 2016, entrará na sua vigésima sétima edição, no Brasil. Os Novos Talentos participam de um programa anual, no qual realizam reuniões com presidentes
de empresas e proporcionam o envolvimento e participação desses, nas atividades da Câmara. Nos primeiros
seis meses, desenvolvem habilidades diferenciadas nas
áreas comerciais e, no semestre seguinte, ampliam atuação nas áreas de gestão, de marketing, de relacionamento e de fidelização de clientes. Os trainees tem acompanhamento constante e são orientados a fomentar
negócios entre as empresas associadas, ampliando sua
atividade e representação frente ao mercado. O Programa de Trainees atinge a marca de mais de 2.000 reuniões
por ano.

•

Banner virtual no site da AHK por um ano, apontando a empresa como patrocinadora oficial do programa;

•

Anúncio no portal de notícias Brasil-Alemanha News;

•

Logotipo no material de divulgação do programa: flyers e
cartazes;

•

Logotipo da empresa no cartão de visita dos trainees;

•

Logotipo da empresa em todas as comunicações do departamento de Assuntos
Associativos;

data e duração
Início nos meses de Janeiro e Julho

•

Logotipo da empresa no material de reuniões dos trainees;

(2 turmas por ano)

•

Menção da empresa nas palestras e apresentações do Programa;

•

Duas entrevistas com representante da empresa na AHK Mercosur
Business TV;

local
Câmara Brasil-Alemanha – São Paulo

•

Banners da empresa e discurso no evento  “Conheça sua Câmara” ;

•

Palestra da empresa durante treinamento trainees Mercosul;

•

Logotipo da empresa na foto de Perfil do Facebook do Departamento de Assuntos Associativos.

periodicidade
1 ano
valor das cotas
R$ 90.000,00
contato
Anna Louise Carvalho
Assuntos Associativos
Tel.: (+55 11) 5187-5194
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: associativo@ahkbrasil.com
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Conheça sua Câmar a
Objetivo: Reunir novos associados, a fim de apresentá-los a outros sócios, à Câmara e seus departamentos.
Formato: Por meio de uma palestra ministrada pelo
Presidente da Câmara, cerca de 150 convidados tem a
oportunidade de conhecer mais as atividades e propostas da entidade, seus outros associados, além de ampliar sua rede de contatos.

data
Junho e Novembro de 2016
local
Câmara Brasil-Alemanha – São Paulo
periodicidade
Semestral

Benefícios para o Patrocinador
Plano Prata
•

Logotipo da empresa no convite oficial do evento que é enviado a todos os associados;

•

Logotipo da empresa na página do evento, no site da Câmara
Brasil-Alemanha;

•

Exposição de um banner no evento;

•

Menção da empresa patrocinadora na abertura do evento, feita
pelo presidente da Câmara;

•

Mailing list dos participantes;

•

1 mesa no evento, com a possibilidade de distribuição de material promocional.

Plano ouro (plano prata + benefícios)
•

Entrevista com representante da empresa na AHK Mercosur
Business TV;

•

Mailing Etiquetado dos inscritos no evento;

•

Exposição de dois banners no evento.
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valor das cotas
Plano Prata: R$ 3.500,00
Plano Ouro: R$ 5.500,00
contato
Anna Louise Carvalho
Assuntos Associativos
Tel.: (+55 11) 5187-5194
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: associativo@ahkbrasil.com

Eventos no Interior

Atividade realizada em parceria com a VDI Brasil que,
desde a sua implementação em 2011, tem repercutido
de forma positiva entre os associados. São realizados
seminários nas instalações de indústrias associadas de
médio e grande porte. Os eventos abordam temas atuais nas áreas de tecnologia, infraestrutura e sustentabilidade. Participam cerca de 50 pessoas por evento.

data
2016
local
Câmara Brasil-Alemanha – São Paulo
periodicidade
cerca de 10 eventos/ano
valor das cotas
R$ 40.000,00/ano
R$ 6.000,00/por evento

Benefícios para o Patrocinador
•

Logotipo da empresa em todo material de divulgação do
evento impresso e eletrônico;

•

Divulgação da marca através de mailing para cerca de 10.000
contatos;

•

Logotipo da empresa na página do evento no site da Câmara;

•

Menção da empresa patrocinadora na abertura do evento;

•

Disponibilização de material institucional da empresa na sala
do evento;

•

Mailing list com os contatos das empresas participantes e/
ou inscritas no evento.

contato
Anna Louise Carvalho
Assuntos Associativos
Tel.: (+55 11) 5187-5194
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: associativo@ahkbrasil.com
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Grupos de Tr abalho e Grupos de
Intercâmbio de Experiências

Executivos de empresas associadas à Câmara se reúnem
em grupos setoriais para discutir temas de interesse comum. Anualmente são realizadas mais de 55 reuniões
com a participação de 1.900 executivos. Nossos grupos
são os de: Assuntos Regulatórios; Ética Empresarial e Governança Corporativa; Finanças; Recursos Humanos; Secretárias Executivas; Transfer Pricing; Tributário e Ex-Trainees

data e duração
Média de 02 horas e meia por reunião
local
Câmara Brasil-Alemanha – São Paulo
periodicidade
Reuniões podem ser mensais ou bimestrais
valor das cotas
R$ 3.000,00

Benefícios para o Patrocinador
•

Mailing List com os contatos das empresas participantes dos
grupos;

•

Chamada / menção da empresa patrocinadora no email convite
da reunião;

•

Banner virtual durante um mês na 1a página do site da Câmara
Brasil-Alemanha e na área exclusiva do site para os grupos de
Trabalho;

•

Exposição de um banner da empresa durante as reuniões dos
grupos;

•

Apresentação da empresa por meio de um representante da
mesma, no início de cada reunião (aproximadamente cinco minutos);

•

Disponibilização de material institucional da empresa na sala da
reunião.
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contato
Anna Louise Carvalho
Assuntos Associativos
Tel.: (+55 11) 5187-5194
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: associativo@ahkbrasil.com

Cursos do Centro de Competência
Formação Profissional

Nossos Cursos objetivam a capacitação de funcionários
e empresários que necessitam de constante aperfeiçoamento e adaptação para o mercado. Além disso, moldamos em conjunto com as empresas, conteúdos que
oferecem aos seus colaboradores informações específicas auxiliando no desempenho de suas atividades. Anualmente serão realizados mais de 15 cursos que contam
com palestrantes altamente qualificados.

data
Estabelecida no final de 2015
periodicidade
Cerca de 15 cursos realizados no ano
número de cotas
2 cotas
valor das cotas
R$ 17.000,00

Benefícios para o Patrocinador
•

Exposição do banner da empresa durante os cursos;

•

Disponibilização de material institucional da empresa na sala
do curso;

•

Logotipo e menção da empresa patrocinadora no convite e
press release dos cursos;

•

Divulgação do logotipo da empresa na área exclusiva de
Cursos do site da Câmara Brasil-Alemanha;

•

Disponibilização de espaço para apresentação da empresa
no início do curso, e sobre a importância do mesmo;

•

Inserção de 2 páginas coloridas de propaganda no material
do curso;

•

Logotipo da empresa em todo o material didático;

•

Uma participação gratuita no curso.

contato
Patrícia Caires
Formação Profissional
Tel.: (+55 11) 5187-5178
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: dual@ahkbrasil.com
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Guia de Exportação par a a
Alemanha 2016/2017

Este Guia de Exportação foi idealizado para apoiar o
exportador brasileiro e intensificar a relação comercial
entre o Brasil e a Alemanha. Ele oferece um conjunto de
informações, de forma clara e precisa, sobre o processo
de exportação para o mercado alemão e União Europeia, seus regulamentos e especificidades, assim como
os instrumentos de apoio às empresas. Mais ainda, tece
considerações sobre o cenário do comércio internacional e os setores brasileiros com alto potencial de exportação e com mais chances na Alemanha.

data e duração
1º trimestre de 2016
tiragem
1.000
periodicidade
Bianual

Benefícios para o Patrocinador
•

100 exemplares impressos do livro;

•

Inserção de logotipo na capa do livro, bem como nos materiais
de divulgação (banners, folhetos etc.);

•

Dependendo dos ramos de atividade da empresa, inserção de
texto em um capítulo;

•

Anúncio colorido em formato A4;

•

Menção do patrocinador como coeditor da publicação;

•

Divulgação da publicação e seus apoiadores com importantes
parceiros na Alemanha;

•

Divulgação da publicação e seus apoiadores via redes sociais
corporativas (LinkedIn).
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número de cotas
5 cotas
valor das cotas
R$ 45.000,00
contato
Ricardo Castanho
Comércio Exterior e Feiras
Tel.: (+55 11) 5187-5108
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: awi@ahkbrasil.com

Geschäftshandbuch Br asilien
2016/2017

Este Guia prático fornece um panorama ao empresário
alemão que deseja exportar, ingressar ou expandir sua
presença no mercado brasileiro e no Mercosul.
Trata-se de uma publicação direcionada aos meios empresarial e institucional, na qual grandes especialistas
no assunto redigem, em alemão, artigos sobre diversos
temas relevantes para decisões estratégicas como, por
exemplo, requisitos iniciais para a entrada no mercado,
questões para importação no Brasil, informações atuais e necessárias para subsidiar a realização de novos
negócios e empreendimentos no mercado brasileiro,
além de base jurídica necessária para um negócio de
longo prazo.

data e duração

Benefícios para o Patrocinador
•

100 exemplares impressos do livro;

•

Inserção de logotipo na capa do livro, bem como nos materiais de divulgação (banners, folhetos etc.);

•

Dependendo dos ramos de atividade da empresa, inserção
de texto em um capítulo;

•

Anúncio colorido em formato A4;

•

Menção do patrocinador como coeditor da publicação;

•

Divulgação da publicação e seus apoiadores com importantes parceiros na Alemanha;

•

Divulgação da publicação e seus apoiadores via redes sociais
corporativas (LinkedIn).

1º semestre de 2016
tiragem
1.000
periodicidade
Bianual
número de cotas
5 cotas
valor das cotas
R$ 45.000,00
contato
Ricardo Castanho
Comércio Exterior e Feiras
Tel.: (+55 11) 5187-5108
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: awi@ahkbrasil.com
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Prêmio Br asil-Alemanha
de Inovação

O Prêmio Brasil-Alemanha de Inovação é uma iniciativa
da Câmara Brasil-Alemanha que visa aumentar a visibilidade de empresas inovadoras, fomentando negócios
e parcerias.
Desde 2013 acontece sempre no dia 12 de novembro
após o Seminário Brasil-Alemanha de Inovação. Em sua
primeira edição foram inscritos cerca de 100 projetos,
produto ou processo, e, em sua segunda edição, cerca
de 150 projetos.
Objetivo: Identificar e reconhecer produtos e processos inovadores realizados por empresas brasileiras e
alemãs instaladas no Brasil, e catalisar oportunidades
que promovam a relação Brasil-Alemanha.

data
12 de Novembro de 2016

Benefícios para o Patrocinador
•

Logo da empresa nos materiais de divulgação e nos materiais
do dia do Prêmio (impressos e digitais);

•

Logo da empresa na cenografia da sala onde acontecerá a
premiação;

•

Logo da empresa no site do Prêmio Brasil-Alemanha de Inovação e do Seminário Brasil-Alemanha de Inovação (www.
inobrasilalemanha.com.br);

•

Menção da empresa nos releases pré e pós evento;

•

Menção da empresa durante a premiação;

•

Participação de um representante da empresa na comissão
julgadora e na solenidade de premiação;

•

15 convites cortesia para o IV Seminário Brasil-Alemanha de
Inovação;

•

5 convites VIPs para o evento de Premiação.

54

|

oportunidades de Patrocínio 2016

Local
Club Transatlântico, São Paulo
idioma
Português e alemão com tradução
simultânea
periodicidade
Anual
número de cotas
10 cotas
valor das cotas
R$ 35.000,00
contato
Bruno Vath Zarpellon
Inovação e Tecnologia
Tel.: (+55 11) 5187-5221
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: inovacao@ahkbrasil.com

Seminário Br asil-Alemanha
de Inovação

Realizado tradicionalmente no dia 12 de novembro, o
Seminário Brasil-Alemanha de Inovação tem o objetivo
apresentar temas de grande relevância e as principais
tendências de inovação do Brasil e da Alemanha.
Entre os palestrantes e panelistas estão sempre presentes renomados executivos e representantes do governo
e de instituições de ciência, tecnologia e inovação, brasileiros e alemães.
Em virtude dos assuntos abordados e dos presentes nas
últimas edições, tornou-se o Seminário Brasil-Alemanha
de Inovação um dos maiores eventos ligados ao tema
no âmbito Brasil-Alemanha.

data
12 de Novembro de 2016

Benefícios para o Patrocinador
•

Logo da empresa nos materiais de divulgação e nos materiais
do dia do Prêmio (impressos e digitais);

•

Logo da empresa no site do Prêmio Brasil-Alemanha de Inovação e do Seminário Brasil-Alemanha de Inovação (www.
inobrasilalemanha.com.br);

•

Logo da empresa na cenografia da sala onde acontecerá o
seminário e nos espaços do café da manha, working lunch e
coffe break;

•

Menção da empresa nos releases pré e pós evento;

•

Menção da empresa durante o evento;

•

Sugestão de palestrante para um dos painéis do Seminário;

•

Espaço para estande ou monitor com vídeos da empresa (vídeo wall);

•

Distribuição de materiais;

•

30 convites cortesia.

Local
Club Transatlântico, São Paulo
idioma
Português e alemão com tradução
simultânea
periodicidade
Anual
número de cotas
10 cotas
valor das cotas
R$ 35.000,00
contato
Bruno Vath Zarpellon
Inovação e Tecnologia
Tel.: (+55 11) 5187-5221
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: inovacao@ahkbrasil.com
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Grupo de Tr abalho de
Inovação e Tecnologia
Os Grupos de Trabalho são grupos temáticos fechados
com normas de entrada e conduta. De maneira geral,
os grupos proporcionam um ambiente de networking,
discussão e troca de experiências. Além disso, buscam
soluções para demandas em comum entre os participantes e possuem encontros bimestrais.
O grupo gerido pelo Departamento de Inovação e
Tecnologia leva o nome do próprio departamento, ou
seja, Grupo de Trabalho de Inovação e Tecnologia, e
tem como objetivo promover a inovação e tecnologia
nas empresas dos próprios membros. Participam atualmente cerca de 15 empresas, entre elas as principais
indústrias alemãs presentes no Brasil.

data
De janeiro a dezembro de 2016
Local
Câmara Brasil-Alemanha, São Paulo

Benefícios para o Patrocinador

idioma
Português

•

Logo nos materiais de divulgação e do dia de todos os
encontros;

•

Distribuição de materiais durante todos os encontros;

•

Realização de uma palestra da empresa em um dos encontros do grupo;

valor das cotas
R$ 15.000,00

•

Contato dos participantes;

•

Banner da empresa durante todos os encontros.

contato
Bruno Vath Zarpellon
Inovação e Tecnologia
Tel.: (+55 11) 5187-5221
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: inovacao@ahkbrasil.com
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número de cotas
5 cotas

Ciclo de palestr as e seminários sobre
inovação e tecnologia
A fim de promover assuntos estratégicos ligados a inovação e tecnologia, são realizados anualmente cerca
de 15 eventos, entre eles palestras e seminários. Nestes
eventos são apresentados temas transversais de interesses comuns entre empresas de diversos setores, além de
exemplos de melhores práticas e tendências.
Todas as palestras e seminários organizados pelo Departamento de Inovação e Tecnologia seguem o mesmo
modelo, ou seja, há sempre entre os palestrantes ao
menos um representante do setor privado, um representante do setor público e um representante do setor
acadêmico. Desta forma, o assunto proposto é tratado
de maneira exaustiva e por diversos ângulos, facilitando
o entendimento.
Como público, costumam participar presidentes e CEOs,
gestores de áreas ligadas à inovação e tecnologia e
interessados no tema, em sua maioria representantes de
empresas e instituições de ciência, tecnologia e inovação. Em média participam 60 pessoas por evento.

Benefícios para o Patrocinador
•

Logo nos materiais (impressos e digitais) de divulgação de todos os eventos;

•

Menção da empresa no início de todos os evento;

•

Indicação de um palestrante para um dos eventos;

•

Contato dos participantes de todos eventos;

•

Banner com logo da empresa durante todos os eventos;

•

Distribuição de materiais em todos os eventos;

* Benefícios não válidos para o Prêmio Brasil-Alemanha de Inovação e Seminário Brasil-Alemanha de Inovação.

data
De janeiro a dezembro de 2016
Local
Câmara Brasil-Alemanha, São Paulo
idioma
Português
número de cotas
10 cotas
valor das cotas
R$ 15.000,00
contato
Bruno Vath Zarpellon
Inovação e Tecnologia
Tel.: (+55 11) 5187-5221
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: inovacao@ahkbrasil.com
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Guia de Inovação Br asil-Alemanha

O Guia de Inovação Brasil-Alemanha é orientado para
a prática de negócios e cooperações ligadas à ciência,
tecnologia e inovação entre o Brasil e a Alemanha. Uma
vez que visa contribuir para a tomada de decisões dos
profissionais atuantes no setor público e privado, apresenta em seu conteúdo informações e dados relevantes
dos dois países.

Benefícios para o Patrocinador
•

Logo na capa da publicação impressa e em evidência na publicação digital;

•

Direito de assumir o conteúdo de um dos capítulos do Guia
ou ter um anuncio de página inteira;

•

Indicação de profissionais e entidades públicas e privadas
para receber cota do material impresso.

Vale ressaltar que esta é uma versão atualizada do “Manual de Transferência de Tecnologia Brasil-Alemanha
2009”.

Local
Câmara Brasil-Alemanha, São Paulo
idioma
Português e alemão
número de cotas
10 cotas
valor das cotas
R$ 15.000,00
contato
Bruno Vath Zarpellon
Inovação e Tecnologia
Tel.: (+55 11) 5187-5221
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: inovacao@ahkbrasil.com
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Apoiadores

A categoria de patrocínio denominada “Apoiadores”
visa dar oportunidade para empresas, em sua maioria
de serviço e comércio, divulgarem seus portfolios e
atrelarem as respectivas marcas às iniciativas da Câmara Brasil-Alemanha que tratem sobre inovação e
tecnologia.

Benefícios para o Patrocinador

data
De janeiro a dezembro de 2016

•

Indicação de palestrante para um dos eventos do Departamento de Inovação e Tecnologia;

Local
Câmara Brasil-Alemanha, São Paulo

•

Realização de uma palestra de 15 minutos para o Steuerkreis Innovation (conselho de inovação da Câmara Brasil-Alemanha);

idioma
Português

•

Logo da empresa em todos os materiais institucionais do
Departamento de Inovação e Tecnologia;

número de cotas
10 cotas

•

Desconto de 10% na aquisição de outros “produtos” do
Departamento de Inovação e Tecnologia.

valor das cotas
R$ 15.000,00
contato
Bruno Vath Zarpellon
Inovação e Tecnologia
Tel.: (+55 11) 5187-5221
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: inovacao@ahkbrasil.com
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Innovation Partners

Innovation Partner é a categoria de patrocino que reúne
as principais atividades do Departamento de Inovação
e Tecnologia, além de outras contrapartidas exclusivas,
como a organização de eventos customizados para as
empresas patrocinadoras e a indicação de um representante para o Steuerkreis Innovation*.
* Steurkreis Innovation, conselho de inovação da
Câmara Brasil-Alemanha, tem como objetivo participar,
consultivamente, e acompanhar as atividades do Departamento de Inovação e Tecnologia e suas diretrizes.
Este conselho atua a fim de ampliar e potencializar os
resultados conquistados pela Câmara Brasil-Alemanha
relacionados à inovação e tecnologia.

data
De janeiro a dezembro de 2016
Local
Câmara Brasil-Alemanha, São Paulo

Benefícios para o Patrocinador

idioma
Português

•

Indicação de um representante da empresa para o Steuerkreis
Innovation (conselho de inovação da Câmara Brasil-Alemanha);

•

Organização de um evento customizado para a empresa;

•

Logo da empresa em todos os materiais institucionais do
Departamento de Inovação e Tecnologia;

valor das cotas
R$ 75.000,00

•

Todas contrapartidas indicadas para o III Seminário Brasil-Alemanha de Inovação (página XX);

•

Todas contrapartidas indicadas para o III Prêmio Brasil-Alemanha de Inovação (página XX);

•

Todas contrapartidas indicadas para os Grupos de Trabalho
(página XX);

contato
Bruno Vath Zarpellon
Inovação e Tecnologia
Tel.: (+55 11) 5187-5221
Fax: (+55 11) 5181-7013
E-mail: inovacao@ahkbrasil.com

•

Todas as contrapartidas indicadas para os Eventos (página
XX);

•

Desconto de 20% na aquisição de outros “produtos” do Departamento de Inovação e Tecnologia.
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número de cotas
10 cotas

EDITORIAL
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Todas as emissões geradas pelas atividades da
Câmara Brasil-Alemanha serão compensadas por
meio de investimentos em projetos de carbono.

