A união entre as ideias
e as atitudes transformam
toda a nossa indústria.

seja a diferença
Seja um patrocinador

O Sigep/Abigraf-PR é o local onde podemos acompanhar a evolução
tecnológica, dos processos, criação de novas ferramentas de gestão e de
capacitação profissional. É notável o progresso da qualidade dos produtos
executados pela indústria gráfica paranaense, que se tornou exemplo de
competitividade e está dentre as melhores do Brasil.
A excelência gráfica das empresas paranaenses é fruto de investimentos
do setor, tanto na iniciativa privada, das entidades que estimulam seu
crescimento, tanto de vocês, fornecedores da indústria gráfica.
O Sigep e Abigraf-PR orgulham-se em serem os precursores desse
desenvolvimento contínuo, proporcionando não apenas novos negócios
aos associados, mas gerando conhecimento a toda comunidade gráfica.
Assim, preparamos vários motivos para que você e sua empresa seja
nosso patrocinador e parceiro e coloque o nome de sua empresa ao
lado daquelas que apostam e contribuem para o profissionalismo e
aperfeiçoamento do setor.
Afinal, sua empresa merece!
Acredite em nossa indústria gráfica e tire proveito de todas as vantagens
que só um patrocinador do Sigep/Abigraf-PR usufrui!

Oportunidades para sua
marca se destacar!
O Sigep e a Abigraf-PR organizam vários eventos voltados para o
aperfeiçoamento e valorização desta cadeia produtiva e é uma excelente
oportunidade de exposição da marca de sua empresa para o nosso
associado (seu cliente) que cada vez mais busca novas tecnologias,
produtos e serviços.
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19º InformAÇÃO – Fórum
Paranaense de Tendências para
a Indústria Gráfica
Edifício Jorge Aloysio Weber –
Sede SIGEP/ABIGRAF-PR
Edifício Jorge Aloysio Weber
Sede SIGEP/ABIGRAF-PR

02 de junho de 2020
Público Alvo: Gerentes, diretores, executivos, empresários e colaboradores da indústria gráfica paranaense, além
é claro, de vocês, patrocinadores!
Estimativa de público: 120 pessoas

DESENVOLVER PARA ENVOLVER. ENVOLVER PARA DESENVOLVER.

Prêmio Pini
Paraná foi o 2º estado com maior presença em número
de empresas e produtos finalistas. Nesta edição tivemos
recorde de produtos vencedores: 20 troféus Prêmio Pini
2019 – 43% a mais que 2018.

Qualidade que se reflete
em números

18º Prêmio Paranaense
de Excelência Gráfica
Oscar Schrappe Sobrinho
05 de junho de 2020
Em sua 17ª edição contamos com a participação de 40 empresas, 515
produtos, em 50 categorias.
Foram 22 fornecedores participantes em 15 categorias. Além de 400
pessoas na entrega da premiação!
Em 2020 os patrocinadores terão até 03 (três) inscrições gratuitas
no Prêmio Fornecedores!
Trouxe expressivo reconhecimento às gráficas premiadas projetendo-as em
mídias nacionais, além de proporcionar a exposição das peças premiadas
em diversas mostras nacionais e internacionais.
Público Alvo: Gerentes, diretores, executivos, empresários, clientes
e colaboradores da indústria gráfica paranaense, além de profissionais
de veículos de comunicação, agências de publicidade e de vocês,
patrocinadores!
Estimativa de público: 500 pessoas
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O reconhecimento pelo esforço
de quem faz a diferença

Happy Hour
Confraternização
da Indústria Gráfica
Paranaense
04 de dezembro de 2020
Aproveitem esse evento para confraternizarem e brindarem as
conquistas de 2020 e o novo ano que se aproxima juntamente com
seus clientes e amigos.
Público Alvo: Autoridades, diretores, gerentes, executivos,
empresários da indústria gráfica paranaense, além é claro, de vocês,
patrocinadores!
Estimativa de público: 150 pessoas

Estar juntos e
compartilhar as
melhores experiências!

DESENVOLVER PARA ENVOLVER. ENVOLVER PARA DESENVOLVER.

Além desses eventos os
patrocinadores podem utilizar
nossa estrutura para agendar e
participar de:
• Palestra

técnica

Você, patrocinador, pode agendar uma data para apresentar sua empresa, seus produtos e suas inovações a nossos associados!
Conte com a nossa infraestrutura para o sucesso do seu evento.

• Showroom

Temos espaços adequados para você patrocinador, apresentar seus equipamentos diretamente a seu público alvo. Agende uma
data e use essa ferramenta de venda!
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• Curso

e Treinamento

Para você patrocinador que já possui uma grade de cursos e treinamentos técnicos, utilize nossas estruturas para facilitar a
aproximação com seu público alvo.

• Caravanas

Fespa Brasil 2020 – Expo Center Norte – São Paulo - SP
Caravana de empresários e patrocinadores para o 5º Seminário Sul Brasileiro da Indústria: – Florianópolis – SC

DESENVOLVER PARA ENVOLVER. ENVOLVER PARA DESENVOLVER.

Portfólio de diferenciais só para você,
patrocinador!
1. Um auditório completo e elegante para você realizar seus eventos!
2. Espaço charmoso para você confraternizar com seus clientes!
3. Sala de reuniões equipada;
4. Sala de treinamento – Sala equipada para a eficácia de seus cursos e treinamentos.
5. Estacionamento com segurança para sua comodidade.
6. Conte com a inserção de sua logomarca em um anúncio coletivo de 1 página destacando e divulgando os patrocinadores em todas as edições da
Revista Pré-Impressão * de 2020 (4 edições).
7. E também em nossa home-page e facebook.
8. Conte com nosso apoio operacional irrestrito para o sucesso do seu evento!
9. E ao final do seu evento você ainda terá o mailing dos participantes e também matéria jornalística em nossa Revista Pré-Impressão *.
10. Divulgue através de nossa assessoria de imprensa suas novidades use e abuse da Revista Pré-Impressão *.
11. E claro, você será nosso convidado especial de todos os eventos.
INVESTIMENTO - MESMO VALORES DE 2019. aproveite!
COTA

VALOR

ANÚNCIO REVISTA PRÉ- IMPRESSÃO *

CONVITES

LOGAMARCAS PROJETADAS NOS EVENTOS

DIAMANTE

R$ 36.000,00

2 páginas (21x28 cm cada)

8

30 segundos

OURO

R$ 18.000,00

1 página (21x28 cm)

6

20 segundos

PRATA

R$ 9.000,00

½ página (17,6x12 cm)

4

10 segundos

BRONZE

R$ 4.500,00

Rodapé (12 x 5,7cm)

2

05 segundos

E ainda:
• banner coletivo no site oficial do Sigep/Abigraf-PR **
• logo em banner / telão coletivo nos eventos citados **
• mailing das empresas associadas
• email marketing dos eventos citados contendo a logo dos patrocinadores **
• menção do patrocínio pelo apresentador do evento
• logo impresso nos convites **
• logo em materiais promocionais **
• logo projetado no telão do evento **
• menção na cobertura na Revista Pré.Impressão *
* Revista Pré-Impressão é um boletim informativo e de negócios. Trimestral. Gratuita e dirigida aos associados do SIGEP/ABIGRAF-PR, autoridades, agências de comunicação e marketing e
fornecedores do setor. Tiragem: 1000 exemplares.
** logomarcas proporcionais a cota escolhida

Escolha sua cota e a forma de quitar seu investimento!
A adesão poderá ser feita até 31/01/2020.
INFORMAÇÕES
41 3253 7172 ou marketing@sigep.org.br com
Manoella Pinheiro Machado (Marketing)
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TERMO DE ADESÃO AO PLANO
DE PATROCÍNIO 2020
A empresa _____________________________________________________________
__________________________________________________________,com sede à ___
______________________________________________________________________
Bairro: ____________________________________ Cep: ____________-_____ Cidade:
____________________ Estado: ____, inscrita sob o CNPJ: _______________________
e Inscrição Estadual _____________adere ao plano de patrocínio 2020 da Associação
Brasileira da Indústria Gráfica – ABIGRAF REGIONAL PARANÁ e do Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado do Paraná – SIGEP, inscrito sob o CNPJ: 76.678.242./000109, com a Cota _____________, no valor de R$ ____________ (__________________
_________________), dividido em _____ parcelas de R$ __________.
___________, ____ de __________ de 2020.

ASSINATURA: __________________________________________________________
NOME: ___________________________________
CARGO:___________________________________
EMPRESA:________________________________
FONE: ___________________ / _______________
EMAIL: ____________________________________

Edson Benvenho
Presidente

Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Paraná - SIGEP
Associação Brasileira da Indústria Gráfica - ABIGRAF Regional Paraná
Ed. Jorge Aloysio Weber - Rua Augusto Severo, 1050, Alto da Glória, Curitiba-PR - CEP 80030-240
41 3253 7172 • www.sigep.org.br | facebook/sigepabigrafpr
E-mails: sigep@sigep.org.br | abigrafpr@milenio.com.br
DESENVOLVER PARA ENVOLVER. ENVOLVER PARA DESENVOLVER.

A UNIÃO ENTRE
AS IDEIAS
E AS ATITUDES
TRANSFORMAM
TODA A NOSSA
INDÚSTRIA.
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Seja a diferença

DESENVOLVER PARA ENVOLVER. ENVOLVER PARA DESENVOLVER.

Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Paraná - SIGEP
Associação Brasileira da Indústria Gráfica - ABIGRAF Regional Paraná
Ed. Jorge Aloysio Weber - Rua Augusto Severo, 1050, Alto da Glória, Curitiba-PR - CEP 80030-240
41 3253 7172 • www.sigep.org.br | facebook/sigepabigrafpr
E-mails: sigep@sigep.org.br | abigrafpr@milenio.com.br

