
• Convidar os seus colaboradores, clientes e 
parceiros estratégicos para um evento com 
oradores de renome na área da gestão das 
pessoas.

• Oferecer uma ação de formação que envolva 
a sua equipa.

• Explorar a visibilidade da sua organização e 
reforçar o seu posicionamento no mercado.

• Fazer ativação da marca e do networking no 
evento.

Planos Corporativos
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NOVOS RUMOS NA
GESTÃO DAS PESSOAS

51º Encontro Nacional da APG
Lisboa, Centro Cultural de Belém

15 novembro 2018

Como parceira do Encontro Nacional da APG de 2018, a sua 
organização terá a oportunidade de:
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Platina
patrocínio

• Exclusividade no ramo da atividade 
principal da organização dentro desta 
classe

• Logótipo em primeira linha em todos 
os materiais de comunicação: website, 
redes sociais, convites, brochuras, 
emails, elementos de decoração, painel, 
etc.

• Ativação de marca no Encontro 
Nacional em moldes a definir com a 
organização (ex.: inserção de material 
de divulgação na pasta dos 
participantes; colocação de roll-up no 
local, outras ações a serem analisadas)

• Promoção de um produto/serviço 
através dos meios APG

• 10 convites para o Encontro Nacional 
(para colaboradores ou clientes)

• Desconto de 20% em entradas 
adicionais

NOVOS RUMOS NA
GESTÃO DAS PESSOAS

51º Encontro Nacional da APG

15 novembro 2018

3.500€ + IVA
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Ouro
patrocínio

• Logótipo em primeira linha em todos os 
materiais de comunicação: website, redes 
sociais, convites, brochuras, emails, 
elementos de decoração, painel, etc.

• Ativação de marca no Encontro Nacional 
em moldes a definir com a organização 
(ex.: inserção de material de divulgação 
na pasta dos participantes, colocação de 
roll-up no local, outras ações a serem 
analisadas)

• Promoção de um produto/serviço 
através dos meios APG

• 6 convites para o Encontro Nacional 
(para colaboradores ou clientes)

• Desconto de 15% em entradas 
adicionais

NOVOS RUMOS NA
GESTÃO DAS PESSOAS

51º Encontro Nacional da APG

15 novembro 2018

2.800€ + IVA
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Prata
patrocínio

• Logótipo em segunda linha em todos os 
materiais de comunicação: website, redes 
sociais, convites, brochuras, emails, 
elementos de decoração, painel, etc.

• Ativação de marca no Encontro Nacional 
através da inserção de, no máximo, duas 
peças de divulgação na pasta dos 
participantes

• 4 convites para o Encontro Nacional 
(para colaboradores ou clientes)

• Desconto de 10% em entradas 
adicionais

NOVOS RUMOS NA
GESTÃO DAS PESSOAS

51º Encontro Nacional da APG

15 novembro 2018

1.700€ + IVA
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Bronze
patrocínio

• Logótipo em segunda linha em todos os 
materiais de comunicação: website, redes 
sociais, convites, brochuras, emails, 
elementos de decoração, painel, etc.

• Ativação de marca no Encontro Nacional 
através da inserção de uma única peça de 
divulgação na pasta dos participantes

• 2 convites para o Encontro Nacional 
(para colaboradores ou clientes)

• Desconto de 10% em entradas 
adicionais

NOVOS RUMOS NA
GESTÃO DAS PESSOAS

51º Encontro Nacional da APG

15 novembro 2018

1.000€ + IVA



outras Oportunidades

Contactos APG

Vítor Carvalho

vitor.carvalho@apg.pt   

Tel: 213 522 720  |  213 580 912 

www.apg.pt 
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O valor do apoio em espécie será equiparado, 
para efeitos de contrapartidas, às categorias 
do apoio financeiro.

Caso o valor seja inferior ao estabelecido em 
cada uma das classes de patrocínio, surgirá 
como “Apoio”.

Exemplos: Pastas, fitas, canetas, blocos,  
prendas, coffee-breaks, hospedeiras, etc.

O Melhor do Mundo está nas Pessoas


