COTAS DE PATROCÍNIO 2019
O Anuário ORIGEM trará o perfil dos principais profissionais de Relações
Institucionais e Governamentais (RIG) do Brasil à frente das maiores
empresas privadas, entidades de classe setoriais, consultorias e
escritórios de advocacia especializados.
Para a elaboração do Anuário ORIGEM, será realizada uma pesquisa
visando trazer o real retrato da área de RIG no Brasil e o perfil dos
principais profissionais do mercado. Como efetivos influenciadores,
esses profissionais formam opinião e ditam as tendências, dentro e fora
das empresas, quando o assunto é Relações Institucionais e
Governamentais.
Dados de extrema relevância sobre a estrutura e a atuação do setor serão
captados e analisados nesta publicação, como o número de profissionais
exclusivos, atividades realizadas internamente ou terceirizadas, as
diferentes configurações e linhas de reporte, as maiores expectativas e
desafios enfrentados pelos líderes, dentre outros tópicos.
O evento de lançamento terá ampla cobertura da mídia e contará com a
participação de representantes de Governo.
Este projeto inovador conta com a realização de Consult-Master, LEC e
VITTORE Partners, que juntas reúnem vasta expertise na atuação,
capacitação e recrutamento neste setor.

OS 20 PROFISSIONAIS

MAIS ADMIRADOS
Ao final da pesquisa, os próprios participantes terão
a oportunidade de indicar, entre si, os 20 profissionais
de maior destaque em RIG no Brasil, que serão
conhecidos e premiados durante o evento de lançamento – um agradável café da manhã no Hotel
Unique, em São Paulo, no dia 23 de agosto de 2019.

ORIGEM 2019 É
O 1° ANUÁRIO DE
RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS E
GOVERNAMENTAIS
DO BRASIL
DATA DE LANÇAMENTO

23

AGOSTO
2019
HORÁRIO

CAFÉ DA MANHÃ

9H às
11H
LOCAL

HOTEL

UNIQUE
SÃO PAULO / SP

INVESTIMENTO E BENEFÍCIOS
DATA DE FECHAMENTO - 31/07/2019

Patrocínio

Patrocínio

R$ 30.000,00

R$ 25.000,00

R$ 15.000,00

3 cotas disponíveis

9 cotas disponíveis

9 cotas disponíveis

4

2

PREMIUM PLATINUM

Patrocínio

GOLD

IDENTIDADE VISUAL
Logo em destaque no anuário
Logo em materiais físicos e digitais de divulgação do evento
Destaque e link no site do Anuário ORIGEM até a realização da edição seguinte

EVENTO
Convites para o evento

5

Anúncio do patrocínio durante o evento de lançamento
Acesso à lista de participantes, contendo nome e cargo dos proﬁssionais presentes
Indicação de representante para participar da entrega de prêmios no palco aos proﬁssionais mais
admirados do mercado, conforme resultado alcançado na pesquisa

PUBLICAÇÃO

DÚVIDAS?

Anúncio de página inteira no Anuário em posição de destaque (verso de capa; ou última página interna; ou verso)
Conteúdo patrocinado de página inteira interna no anuário, que pode ser uma entrevista, um artigo,
uma foto ou um anúncio, a critério do patrocinador

Entre em contato:
+55 11 3259-2837

Anúncio de página inteira interna no Anuário
Exemplares do Anuário

100

75

50

contato@anuarioorigem.com.br

