28 a 30 de setembro de 2022

Oportunidades
de Patrocínio

Caros colegas,
No âmbito de suas atividades institucionais e acadêmicas, o CBAr promove
anualmente o seu Congresso, evento que congrega os mais diversos e relevantes
estudiosos e interessados na arbitragem, sejam acadêmicos, advogados, árbitros,
peritos e estudantes.
O 21º Congresso Internacional de Arbitragem do CBAr será realizado na cidade do
Rio de Janeiro – RJ, entre os dias 28 e 30 de setembro, cujo tema será “Arbitragem e
Direito Societário”.
O extraordinário sucesso obtido nos anos anteriores é indiscutivelmente atrelado à
contribuição de seus patrocinadores, os quais adicionaram suas marcas ao
Congresso, conquistando ampla visibilidade. Foram expostas a qualificado público,
reunindo, em sua última edição, por volta de 500 participantes, além da difusa
divulgação nos mais variados meios de promoção do evento.
Nesse propósito, apresentamos a proposta comercial de patrocínio do 21º Congresso
Internacional de Arbitragem do CBAr, contando com o seu prestigioso apoio a fim de
manter o singular percurso de qualificado debate acadêmico.
Esperamos vê-lo(a)s no Rio.
Cordialmente,

André Abbud
Presidente do CBAr

Aproveitamos para agradecer, mais
uma vez, aos PATROCINADORES do
20º Congresso Internacional de Arbitragem
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AMCHAM – Centro de Arbitragem e Mediação
Beneti Advocacia
BMA Advogados – Barbosa, Müssnich &
Aragão Advogados
Cadenas Perícia e Arbitragem
Câmara de Conciliação, Mediação e
Arbitragem
CIESP/FIESP
Câmara de Mediação e Arbitragem
Empresarial – CAMARB
CAMFIEP - Câmara De Arbitragem E
Mediação Da Federação Das Indústrias Do
Paraná
Campos Mello Advogados
Cascione Pulino Boulos Advogados
Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem
– CBMA
Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara
de Comércio Brasil – Canadá – CAM – CCBC
Chediak, Lopes da Costa, Cristofaro,
Menezes Cortes, Simoes - ADVOGADOS
Correia, Fleury, Gama e Silva Advogados
COSAN
EXATO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.
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Ferro Castro Daltro e Gomide Advogados
Flavia Bittar Advogados
Franco Leutewiler Henriques Advogados
Gilberto Vaz Advogados
Graça Couto, Sequerra, Levitinas, Bicudo, Leal
& Abby Advogados
Hormigon Engenharia e Consultoria Técnica
Huck Otranto Camargo Advogados
Itag Consultoria Empresarial
Jive Investments
Justen Pereira Oliveira & Talamini Advogados
L.O Baptista Advogados
Leste Litigation Finance Consultoria
Especializada
LUC Advogados
Machado Meyer Sendacz e Opice Advogados
Madrona Advogados
MAMG ADVOGADOS
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques Sociedade de Advogados
Mannheimer, Perez e Lyra Advogados
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Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e
Quiroga Advogados
Nasser Advocacia Estratégica
Nunes Ferreira Vianna Araújo Cramer
Duarte Advogados
Padis Mattar Advogados
PP&C Auditores Independentes
Simonaggio Certeza Técnica
Sociedade de Advogados Arystóbulo
Freitas
Tauil & Chequer Advogados Associado a
Mayer Brown
Tendências – Consultoria Integrada
TozziniFreire Advogados
Vilas Boas, Lopes e Frattari
Wald, Antunes, Vita, Longo E Blattner
Advogados
Wongtschowski & Zanotta Advogados

VENDIDA!

Diamante

COQUETEL • cota exclusiva

•
•

•
•
•
•

Direito de realizar o coquetel
Visibilidade mais nobre do logotipo no convite eletrônico, hotsite
painel da entrada do evento e na projeção da plenária
Distribuição de brinde/material no coquetel
Anúncio do patrocínio pelo Mestre de Cerimônia na plenária, todos os
dias, e no convite para o coquetel
Envio do convite do coquetel aos congressistas
10 convites para o congresso e 10 para o coquetel dos patrocinadores

*aplicação da marca em primeiro lugar e em destaque.

VENDIDA!
Platinum Almoço
R$ 50.000,00 • cota exclusiva

•
•
•

Destaque em mini totens nas mesas do almoço e no
anúncio do almoço pela Mestre de Cerimônias
Inserção do logotipo no convite eletrônico, hotsite, painel
da entrada do evento e na projeção da plenária
7 convites para o congresso e 7 para o coquetel dos
patrocinadores

* aplicação da marca abaixo da cota “Diamante”.

VENDIDA!
Platinum Wi-fi
R$ 50.000,00 • cota exclusiva

•
•
•
•

Nome na rede WIFI (50 MB) da plenária
Destaque no anúncio da rede pela Mestre de
Cerimônias
Inserção do logotipo no convite eletrônico, hotsite,
painel da entrada do evento e na projeção da plenária
7 convites para o congresso e 7 para o coquetel dos
patrocinadores

* aplicação da marca abaixo da cota “Diamante”.

VENDIDA!
Platinum App
R$ 50.000,00 • cota exclusiva

•
•
•
•

Logotipo com exclusividade nas peças de comunicação
para baixar o APP
Direito a 5 pushs do APP (2 antes do evento e 3 durante o
evento)
Inserção do logotipo no convite eletrônico, hotsite, APP,
painel da entrada do evento e na projeção da plenária
7 convites para o congresso e 7 para o coquetel dos
patrocinadores

* aplicação da marca abaixo da cota “Diamante”.

Platinum Cordão
do Crachá

VENDIDA!

R$ 50.000,00 • cota exclusiva

•
•
•

Logotipo com exclusividade no cordão do crachá dos
congressistas e palestrantes
Inserção do logotipo no convite eletrônico, hotsite, painel
da entrada do evento e do congressista na projeção da
plenária
7 convites para o congresso e 7 para o coquetel dos
patrocinadores

* aplicação da marca abaixo da cota “Diamante”.

Platinum Bolsa
do Congressista

VENDIDA!

R$ 50.000,00 • cota exclusiva

•
•
•

Logotipo com exclusividade na bolsa dos
congressistas
Inserção do logotipo no convite eletrônico, hotsite,
painel da entrada do evento e na projeção da plenária
7 convites para o congresso e 7 para o coquetel dos
patrocinadores

Obs.: A bolsa do evento será escolhida pelo CBAr

* aplicação da marca abaixo da cota “Diamante”.

ESGOTADAS!

Ouro Coffee Break
R$ 35.000,00 • 2 cotas

•
•
•

Destaque em mini totens nas mesas do coffee break que
estiver patrocinando e no anúncio do break pela Mestre de
Cerimônias
Inserção do logotipo no convite eletrônico, hotsite, painel
da entrada do evento e na projeção da plenária
6 convites para o congresso e 6 para o coquetel dos
patrocinadores

* aplicação da marca abaixo das cotas “Platinum”.

VENDIDA!
Ouro Água
R$ 35.000,00 • cota exclusiva

•
•
•

Logotipo com exclusividade nas garrafas (caixinhas) de
água da plenária (2000 unidades)
Inserção do logotipo no convite eletrônico, hotsite, painel
da entrada do evento e na projeção da plenária
6 convites para o congresso e 6 para o coquetel dos
patrocinadores

* aplicação da marca abaixo das cotas “Platinum”.

VENDIDA!
Ouro Bloco
R$ 30.000,00 • cota exclusiva

•
•
•
•

Direito de fornecer o bloco ou caderno de anotações do
evento (450 unidades)
Inserção do logotipo no convite eletrônico, hotsite, painel
da entrada do evento e na projeção da plenária
Distribuição de bloco na bolsa do congressista
5 convites para o congresso e 5 para o coquetel dos
patrocinadores
* aplicação da marca abaixo das cotas “Ouro Água”.

VENDIDA!
Ouro Caneta
R$ 30.000,00 • cota exclusiva

•
•
•
•

Direito de fornecer a caneta do evento (450 unidades)
Inserção do logotipo no convite eletrônico, hotsite, painel
da entrada do evento e na projeção da plenária
Distribuição de caneta na bolsa do congressista
5 convites para o congresso e 5 para o coquetel dos
patrocinadores

* aplicação da marca abaixo das cotas “Ouro Água”.

Ouro

ESGOTADAS!

R$ 20.000,00 • 9 cotas

•
•

Inserção do logotipo no convite eletrônico, hotsite,
painel da entrada do evento e na projeção da plenária
5 convites para o congresso e 5 para o coquetel dos
patrocinadores

* aplicação da marca abaixo da cota “Ouro Bloco e Caneta”.

Prata

ESGOTADAS!

R$ 15.000,00 • 20 cotas

•

Inserção do logotipo no convite eletrônico, hotsite,
painel da entrada do evento e na projeção da

•

plenária
4 convites para o congresso e 4 para o coquetel dos
patrocinadores
* aplicação da marca abaixo da cota ”Ouro”.

Bronze

ESGOTADAS!

R$ 10.000,00 • 25 cotas

•
•

Inserção do logotipo no convite eletrônico, hotsite,
painel da entrada do evento e na projeção da
plenária
2 convites para o congresso e 2 para o coquetel dos
patrocinadores

* aplicação da marca abaixo da cota “Prata”.

Em razão da necessidade de redução de
resíduos de plástico e papel, o CBAr
recomenda que os Patrocinadores NÃO
enviem material de divulgação/brindes
para os dias de evento.

Confira a seguir os
DETALHES e CONDIÇÕES
das opções de participação

Cotas de patrocínio • parte 1/2

Cotas de patrocínio • parte2/2

Garanta já sua
participação!
Noemia Julia Silva
secretaria@cbar.org.br
+55 11 98982-2929
Fernando Haddad
fernando.haddad@cbar.org.br
+55 11 2649-7255
Isadora Soares
isadora.soares@cbar.org.br
+55 11 4410-4523
www.cbar.org.br

