
 

Mais informações aqui.  Contacto: hac2018@upv.es 

NÍVEIS DE EXPOSITOR 
Convida-se às empresas construtoras, fabricantes de componentes de betão, associações e as 
empresas relacionadas a apresentar e expor os seus produtos e atividades no espaço de exibição do 
congresso. 
Para isso tem dispostos quatro níveis de EXPOSITOR descritos a seguir com as características e 
benefícios, incluindo cada nível, dependendo da quantidade. 
 

EXPOSITOR PLATINUM – 10.000€ + IVA (1 disponível) 

• 4 Inscrições 
• Patrocínio na janta de gala 
• Publicidade na janta de gala 
• Mesa grande na área de exibição 
• Logotipo corporativo colocado em posição preferente do site, no programa e no livro de 

atas do congresso 
• Material comercial no pacote de bem-vinda dado aos participantes 

EXPOSITOR GOLD – 6.000€ + IVA (2 disponíveis) 

• 3 Inscrições 
• Patrocínio do almoço de um dia 
• Mesa grande em área de exibição 
• Logotipo corporativo no site, no programa e no livro de atas do congresso 
• Material comercial no pacote de bem-vinda dado aos participantes 

EXPOSITOR SILVER – 4.000€ + IVA (4 disponíveis) 

• 2 Inscrições 
• Patrocínio de um coffee break 
• Mesa media em área de exibição 
• Logotipo corporativo no site, no programa e no livro de atas do congresso 
• Material comercial no pacote de bem-vinda dado aos participantes 

EXPOSITOR BRONZE – 2.000€ + IVA (sem limite) 

• 1 Inscrição 
• Mesa media em área de exibição 
• Logotipo corporativo no site, no programa e no livro de atas do congresso 
• Material comercial no pacote de bem-vinda dado aos participantes 

  

http://hac2018.hac-bac.webs.upv.es/pt_ser_patrocinador.html
mailto:hac2018@upv.es
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CONDIÇÕES DE PATROCÍNIO 
- O Comitê Organizador se compromete a dar uma mesa e uma cadeira, um ponto de acesso à 

rede elétrica (220-230V) e credenciais de acesso à rede WIFI. 
- O montante a pagar para EXPOSITORES aumenta com o imposto correspondente, dependendo 

do país de origem. 
- A condição do EXPOSITOR e os benefícios correspondentes são condicionais após o 

recebimento do pagamento. 
- O expositor é responsável por toda licença, seguro ou permissão necessário para realizar a 

exposição. 
- A definição da posição das mesas se fará estritamente segundo a ordem de oferta de patrocínio 

e confirmação do pagamento. 
- Em caso de querer cancelar o patrocínio, será necessário enviar uma carta solicitando o 

cancelamento à secretaria do congresso antes da confirmação do pagamento. 

 

TABELA RESUMO  
 

 BRONZE SILVER GOLD PLATINUM 

Preço (impostos não incluídos) 2.000 € 4.000 € 6.000 € 10.000 € 

Nº de inscrições completas 1 2 3 4 

Material promocional no pacote de bem-vinda ● ● ● ● 

Logotipo corporativo no site ● ● ● ● 

Logotipo corporativo no livro de atas ● ● ● ● 

Mesa em área de exibição Media Media Grande Grande 

Patrocínio de um coffee break  ●   

Patrocínio de um almoço   ●  

Patrocínio da janta de gala    ● 

Publicidade e logotipo na janta de gala    ● 

 

Esperando que esta proposta do patrocínio seja bem recebida para o bem do V Congresso Ibero-
americano sobre Betão Auto-compactável e Betões Especiais HAC 2018. Fico à sua disposição para 
qualquer esclarecimento adicional. 

Um abraço, 

 

Pedro Serna Ros 
Presidente da Comissão Organizadora 
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