Apresentação
A 8ª Edição do Seminário Nacional de Tomate de Mesa, será realizada de 24 a 25 de setembro
de 2019 na ASMEGO na cidade de Goiânia/GO, onde tem como objetivo reunir representantes
da cadeia produtiva do tomate de mesa, para trocar experiências e buscar informações do
setor, debatendo temas relacionados ao comércio, consumo e tendências desse segmento de
mercado no Brasil.
A Tomaticultura tem forte relevância econômica no agronegócio brasileiro, pois movimenta
uma cifra anual superior a R$ 2 bilhões cerca de 16% do PIB gerados pela produção de hortaliças
no Brasil – Dados oficializados pela Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas).
Aliado a isso, o cultivo é um dos mais importantes geradores de emprego na atividade rural do
Brasil.
Segundo dados da Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas - ABCSEM, alguns
motivos principais justificam o crescimento do mercado, são eles: maior uso de híbridos; preços
de sementes mais elevados, devido ao cultivo protegido, por exemplo; introdução de valor
agregado (ou seja, da percepção que o consumidor tem do produto com relação às suas
necessidades considerando o benefício versus preço); novas tecnologias nos produtos, como o
tomate com F3 (melhorado geneticamente); o aumento da população mundial e do consumo
per capita, resultado da busca por uma vida mais saudável. Não deixando de considerar ainda
que as principais empresas mundiais que atuam no segmento estão presentes também no
Brasil, algumas delas associadas à ABCSEM.
A competitividade de mercado tem exigido do produtor, atualização constante e informação
sobre o mercado e suas tendências, além do conhecimento do que tem sido praticado com
sucesso, com a finalidade de obter uma maior eficiência na produtividade e qualidade do
produto final. Nosso objetivo é agregar valor ao evento divulgando novos potenciais de
produção e possibilitar um maior investimento em sua infraestrutura para abrir espaço a novas
participações de empresas do setor e público de interesse.

Participe desta oportunidade de adquirir novos conhecimentos e realizar bons negócios!

Histórico dos Eventos Anteriores

PATROCÍNIO OURO
Valor: R$28.000,00(Vinte e oito mil reais)

- Estande com montagem básica de 09m²
- Logotipo como PATROCINADOR OURO nos seguintes materiais:











Painel fundo de palco
Bloco de anotações
Cartaz
E-mail mkt
Folders do congresso
Crachás
Pórtico de entrada
Programa Oficial
Site
Sinalização do evento (8 placas)

- Logotipo nos intervalos das palestras;
- Mailling dos participantes do evento (banco de dados);
- 01 banner (0,90 m X 1,20 m) da empresa no auditório;
- Encarte de 01 brinde ou folder dentro das pastas dos participantes;
- Vídeo de apresentação da empresa de até 03 minutos;
- 5 inscrições para participar de todo o evento

PATROCÍNIO PRATA
Valor: R$19.500,00 (Dezenove mil e quinhentos reais)

- Estande com montagem básica de 6m²
- Logotipo como PATROCINADOR PRATAnos seguintes materiais:









Painel fundo de palco
Bloco de anotações
Cartaz
E-mail mkt
Folders do congresso
Pórtico de entrada
Programa Oficial
Site

- Logotipo nos intervalos das palestras;
- Mailling dos participantes do evento (banco de dados);
- 01 banner (0,90 m X 1,20 m) da empresa no auditório;
- Encarte de 01 brinde ou folder dentro das pastas dos participantes;
- 3 inscrições para participar de todo o evento

PATROCÍNIO BRONZE
Valor: R$ 14,500,00 (Catorze mil e quinhentos reais)

- Estande com montagem básica de 6m²
- Logotipo nos seguintes materiais:
•
•
•
•

Painel fundo de palco
E-mail mkt
Folders do congresso
Site

- Mailling dos participantes do evento (banco de dados);
- 2 inscrições para participar de todo o evento

COTA STAND
Valor: R$3.500,00 (Três mil e quinhentos reais)

- Estande com montagem básica de 4m²

COTA SUSTENTABILIDADE
Valor: R$8.000,00 (Oito mil reais)

ESTA COTA PERMITIRÁ AO EVENTO ADERIR AS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS BUSCANDO DIMINUIR OS IMPACTOS E
GERAR RECEITA SÓCIO AMBIENTAL.
Os parâmetros que serão explorados com a aquisição dessa cota serão:
+ ENGAJAMENTO DE FORNECEDORES
+ GESTÃO DE RESÍDUOS

Logo institucional da empresa nos itens abaixo:



No painel na área de circulação, onde será informado as práticas Sustentáveis que estão sendo feitas
no evento;



No e-mail mkt de divulgação do Relatório sobre as Praticas Sustentáveis;



No Site com a nomenclatura “Patrocinador Sustentável”;



No Relatório sobre as Práticas Sustentáveis que será elaborado após o final do evento e será enviado
a todos participantes, patrocinadores e palestrantes, e ainda postado no site do evento;

- Mailling dos participantes do evento (banco de dados);
- Encarte de 01 brinde ou folder dentro das pastas dos participantes;

OUTRAS OPORTUNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

Cota Encarte na pasta



Encarte de 01 folder ou 01 brinde na pasta do Congresso
Mailing de participantes

Valor: R$ 3.000,00

Cota Blocos e Canetas


Fornecer os blocos e canetas para as pastas dos congressistas;



Mailing de participantes do evento.

Valor: R$ 3.000,00 (Três mil reais)

Capas de encosto de cadeiras (produção e colocação por conta do patrocinador)
Valor: R$ 5.000,00

Cordão crachá
Valor: R$ 2.500,00

Mais informações destas cotas no site: http://tomatedemesa.com.br/

CONTATOS
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