
PROJETO DE PATROCÍNIO 

8º FÓRUM DO FEIJÃO & PULSES 
1º ENCONTRO LATINO-AMERICANO
DE AMENDOIM E GERGELIM

de 1 1  a  14  de  abr i l  de  2022

Centro  de  Eventos  do  Pantana l
Cu iabá



8º Fórum do Feijão & Pulses e 1º Encontro Latino
Americano do Amendoim e Gergelim
acontecerão no período de 11 a 14 de abril de
2022, no formato híbrido, presencial ou on-line,
mantendo sua programação de qualidade,
oferecendo, assim, aos seus participantes, o mais
alto nível de conteúdo. 
O evento alcançará os participantes de todo o
território brasileiro, em especial. No formato
digital, ampliará substancialmente a visibilidade
e as oportunidades de negócios das empresas.
São esperados 800/1.000 participantes
presenciais de todo o Brasil e da América Latina 

e, no on-line, estimamos 10.000 participantes de
todo o mundo.
O Fórum Brasileiro do Feijão é promovido
anualmente pelo IBRAFE e é considerado o
maior evento de Feijão e Pulses da América
Latina. Agora, há a necessidade de expandir as
discussões sobre Amendoim e Gergelim. Tem
sido o momento em que a cadeia produtiva
interage e evolui na discussão das alternativas
que se abrem ao mercado de plant-based. 
O evento apresenta quatro dias de palestras e
debates, contemplando as melhores propostas e
soluções para o setor. 

TEMA
             A REVOLUÇÃO - DO BIOLÓGICO AO PLANT-BASED

www . forumdofe i jao . com .br



O Brasil é o maior produtor e consumidor de
Feijões Phaseoulus do mundo, produzindo e
consumido, todos os anos, em torno de 3,2
milhões de toneladas. No Amendoim e no
Gergelim ganha, a cada ano, maior visibilidade
mundial e cresce em importância econômica.

Considerado o “celeiro do mundo”, o Brasil, com
sua imensa produção agrícola, tem evoluído,
exportando para todos todos os continentes, e,
dessa forma, é crescente a importância do
agronegócio do país. O plant-based é uma
realidade muito lucrativa para o Brasil. Todo o
setor tem a sua frente novas perspectivas.

www . forumdofe i jao . com .br



Esse é um evento único e exclusivo que reúne, em um mesmo ambiente, público-alvo
qualificado, especialistas na área e formadores de opinião;

Você tem a oportunidade de expor sua marca a um público seleto, por um longo
período, desde a organização até o término do evento;

A oportunidade de fortalecimento da sua rede de relacionamentos é extraordinária,
alavancando oportunidades para consolidar ou se tornar protagonista no mercado. Isso
é possível e viável nesse evento porque sua marca será aliada à instituições de
referência em território nacional e internacional.

O evento é muito mais do que uma
reunião de pessoas e empresas, é um
ambiente para a construção de pontes
de relacionamento e fortalecimento
mútuo graças à colaboração, às
informações estratégicas e ao
conteúdo qualificado.

Conexão

POR QUE
INVESTIR?

www . forumdofe i jão . com .br
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Mais de 100.000 pessoas impactadas
Milhares de negócios realizados
Centenas de palestras
Alcance internacional 
Em 2019, a Convenção Anual da Global Pulse Confederation, 
GPC, aconteceu junto ao Fórum do Feijão

NOSSOS NÚMEROS

25.0002.5007 Fóruns
Participantes on-lineParticipantes

presenciais
5 cidades



O Mato Grosso é o estado brasileiro que mais produz e exporta Pulses
atualmente. É o estado que deu o primeiro passo para a organização do setor
criando um fundo para Pulses e Colheitas Especiais. Há uma disposição geral da
iniciativa pública e privada em contribuir para que o Brasil alcance as 500.000
toneladas de exportação.
O Centro de Eventos do Pantanal fica na avenida Bernardo Antônio de Oliveira
Neto, sem número, no bairro Jardim Santa Marta a 10km do Aeroporto
Internacional Marechal Rondon..

Cl ique  AQUI  para  acessar  o  layout  v i r tua l

O LOCAL - CUIABÁ, MT
CENTRO DE EVENTOS
DO PANTANAL

Ampla área externaAuditórioFeira de Negócios
Exposição de marca e
produtos

557 lugares1000m2

https://www.google.com.br/maps/place/Centro+de+Eventos+do+Pantanal/@-15.5655691,-56.1060814,3a,75y,219h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sN44MiVW48kAAAAQvvhA6XQ!2e0!3e11!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DN44MiVW48kAAAAQvvhA6XQ%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D219.42303%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x0:0xf25cf66e8659966d!8m2!3d-15.565715!4d-56.10638


ABERTURA - DIAMANTE

EXPOSIÇÃO LOGO (13)

VÍDEO INTERVALO (2MIN)

ESTANDE 36 M

DIVULGAÇÃO DIREC. (1)

PALESTRA 10 MIN (DIA2)

POSTS NO IBRAFE (1)

-

70 INSC. ON-LINE

20 INSC. PRESENCIAL

BRINDE (1)

7 ACESSOS TRABALHO

ABERTURA - OURO

EXPOSIÇÃO LOGO (12)

VÍDEO INTERVALO (1MIN)

ESTANDE 24 M

-

-

-

-

50 INSC. ON-LINE

15 INSC. PRESENCIAL

BRINDE (1)

5 ACESSOS TRABALHO

PLANOS DE PARTICIPAÇÃO
OURODIAMANTE

ABERTURA - PLATINUM

EXPOSIÇÃO LOGO (13)

VÍDEO INTERVALO (3MIN)

ESTANDE 42 M

DIVULGAÇÃO DIREC. (2)

PALESTRA 20 MIN (DIA1)

POSTS NO IBRAFE (2)

POST VÍDEO (1MIN)

100 INSC. ON-LINE

30 INSC. PRESENCIAL

BRINDE (2)

10 ACESSOS TRABALHO

PLATINUM

2 2 2

disponível 1/1 disponível 1/2 disponível 3/4



ABERTURA - BRONZE

EXPOSIÇÃO LOGO (8)

-

ESTANDE 12 M

-

-

-

-

20 INSC. ON-LINE

5 INSC. PRESENCIAL

BRINDE (1)

2 ACESSOS TRABALHO

PLANOS DE PARTICIPAÇÃO
BRONZE EXPOSITORPRATA

2

2 2 2

disponível 2/4 disponível 2/8 disponível 10/12

-

-

-

ESTANDE 9 M

-

-

-

-

10 INSC. ON-LINE

2 INSC. PRESENCIAL

-

2 ACESSOS TRABALHO

ABERTURA - PRATA

EXPOSIÇÃO LOGO (8)

-

ESTANDE 18 M

-

-

-

-

30 INSC. ON-LINE

10 INSC. PRESENCIAL

BRINDE (1)

3 ACESSOS TRABALHO



Envio de 02 divulgações para os participantes (o
patrocinador enviará as informações e o evento
disparará o e-mail)
Palestra de 20 minutos no primeiro dia do evento,
com vídeo (responsabilidade do patrocinador)
Inserção de 02 (dois) posts personalizados sobre o
patrocinador no Facebook e no Instagram do IBRAFE
Inserção de vídeo de 01 minuto do patrocinador no
Facebook e Instagram do IBRAFE
100 inscrições cortesias para participação on-line de
convidados do patrocinador 
30 inscrições cortesias para participação presencial
de convidados do patrocinador
10 acessos de trabalho
Distribuição de 02 brindes aos participantes

Reconhecimento exclusivo, como patrocinador
PLATINUM na abertura do evento.
Exposição do logo em áreas de destaque (tela de
transmissão, banners rotativos da plataforma de
transmissão, áreas externa e interna, credenciamento
e auditório, site do evento, crachá, guia de
programação, sinalização, e-mails de divulgação,
totem de boas-vindas, certificado do evento),
evidenciando a classificação de patrocinador
PLATINUM
Vídeo no intervalo da programação de até 3 minutos
Estandes (Físico: 36m2 de área limpa na entrada da
Feira de Negócios. Virtual: comunicação visual,
resumo sobre a empresa, direcionamento para o site e
redes sociais (Facebook, Instagram e Linkedin), vídeo
de apresentação, redirecionamento do participante
direto para o WhatsApp do consultor de vendas da
empresa.

PLATINUM
PATROCÍNIO 

www . forumdofe i jao . com .br

Cotas disponíveis: 1
 Valor: R$ 115.000,00



Envio de 01 divulgação para os participantes (o
patrocinador enviará as informações e o evento
disparará o e-mail)
Palestra de 10 minutos no segundo dia do evento, sem
vídeo
Inserção de 01 post personalizado sobre o
patrocinador no Facebook e no Instagram do IBRAFE
70 inscrições cortesias para participação on-line de
convidados do patrocinador 
20 inscrições cortesias para participação presencial de
convidados do patrocinador 
07 acessos de trabalho
Distribuição de 01 material de brinde aos participantes

Reconhecimento como patrocinador DIAMANTE na
abertura do evento
Exposição do logo (tela de transmissão, banners
rotativos da plataforma de transmissão do evento,
áreas externa e interna, credenciamento e auditório,
site do evento, crachá, guia de programação,
sinalização, e-mails de divulgação, totem de boas-
vindas, certificado do evento), sempre como
patrocinador DIAMANTE
Vídeo no intervalo da programação de até 2 minutos
Estandes (Físico: 36m2 de área limpa na entrada da
Feira de Negócios. Virtual: comunicação visual, resumo
sobre a empresa, direcionamento para o site e redes
sociais Facebook, Instagram e Linkedin, vídeo de
apresentação, redirecionamento do participante direto
para o WhatsApp do consultor de vendas da empresa)

PATROCÍNIO 
DIAMANTE

www . forumdofe i jao . com .br

Cotas disponíveis: 00
Cotas vendidas: 02

 
 

Valor: R$ 80.000



Reconhecimento como patrocinador OURO na
abertura do evento
Exposição do logo (tela de transmissão, banners
rotativos da plataforma de transmissão do evento,
área interna, credenciamento e auditório, site do
evento, crachá, guia de programação, sinalização, e-
mails de divulgação, totem de boas-vindas, certificado
do evento), sempre como patrocinador OURO
Vídeo no intervalo da programação de até 01 minuto
Estandes (Físico: 24m2 de área limpa na entrada da
Feira de Negócios. Virtual: comunicação visual,
resumo sobre a empresa, direcionamento para o site e
redes sociais Facebook, Instagram e Linkedin, vídeo
de apresentação, redirecionamento do participante
direto para o WhatsApp do consultor de vendas da
empresa)

50 inscrições cortesias para participação on-line de
convidados do patrocinador 
15 inscrições cortesias para participação presencial
de convidados do patrocinador 
05 acessos de trabalho
Distribuição de 01 material de brinde aos
participantes

PATROCÍNIO  
OURO

www . forumdofe i jao . com .br

Cotas disponíveis: 02
Cotas vendidas: 02

 
 

Valor: R$ 50.000



Reconhecimento como patrocinador PRATA na
abertura do evento
Exposição do logo (tela de transmissão, plataforma de
transmissão do evento, credenciamento e auditório,
site do evento, sinalização, e-mails de divulgação, no
totem de boas-vindas), sempre como patrocinador
PRATA
Estandes (Físico: 18m2 de área limpa na entrada da
Feira de Negócios. Virtual: comunicação visual, resumo
sobre a empresa, direcionamento para o site e redes
sociais Facebook, Instagram e Linkedin, vídeo de
apresentação, redirecionamento do participante direto
para o WhatsApp do consultor de vendas da empresa)

30 inscrições cortesias para participação on-line de
convidados do patrocinador 
10 inscrições cortesias para participação presencial
de convidados do patrocinador 
03 acessos de trabalho
Distribuição de 01 material de brinde aos
participantes

PATROCÍNIO 
PRATA

www . forumdofe i jao . com .br

Cotas disponíveis: 01
Cotas vendidas: 01

 
 

Valor: R$ 40.000



Reconhecimento como patrocinador na abertura do
evento
Exposição do logo (tela de transmissão, plataforma de
transmissão do evento, credenciamento e auditório,
site do evento, sinalização, e-mails de divulgação,
totem de boas-vindas), sempre como patrocinador
BRONZE
Estandes (Físico: 12m2 de área limpa na entrada da
Feira de Negócios. Virtual: comunicação visual, resumo
sobre a empresa, direcionamento para o site e redes
sociais Facebook, Instagram e Linkedin, vídeo de
apresentação, redirecionamento do participante direto
para o WhatsApp do consultor de vendas da empresa)

20 inscrições cortesias para participação on-line de
convidados do patrocinador 
05 inscrições cortesias para participação presencial
de convidados do patrocinador 
02 acessos de trabalho
Distribuição de 01 material de brinde aos
participantes

PATROCÍNIO 
BRONZE

www . forumdofe i jao . com .br

Cotas disponíveis: 01
Cotas vendidas: 07

 
 

Valor: R$ 30.000



Estandes (Físico: 9m2 de área limpa na entrada da
Feira de Negócios. Virtual: comunicação visual,
resumo sobre a empresa, direcionamento para o site e
redes sociais Facebook, Instagram e Linkedin, vídeo
de apresentação, redirecionamento do participante
direto para o WhatsApp do consultor de vendas da
empresa)
10 inscrições cortesias para participação on-line de
convidados do patrocinador 
02 inscrições cortesias para participação presencial
de convidados do patrocinador 
02 acessos de trabalho

EXPOSITOR

www . forumdofe i jao . com .br

Cotas disponíveis: 05
Cotas vendidas: 08

 
 

Valor: R$ 15.000



ESPAÇOS
DISPONÍVEIS

www . forumdofe i jao . com .br

Acesse o layout da feira clicando aqui

https://diagram.socialtables.com/diagram/b51a5b9a-07f7-433c-b4f9-37358a8fa943


DIVULGAÇÃO EXTRA

Logomarca exposta em vídeo
de transmissão simultânea
on-line pelo Facebook, site do
Fórum e canal do YouTube (a
decidir) em palestra disponível
a escolher

Exibição de vídeo de até 1
minuto em sequência
intercalada em 2 TVs
instaladas no foyer
(vídeo disponibilizado pelo cliente)

Exibição de vídeo publicitário
de até 3 minutos após a
segunda palestra do Fórum 
(vídeo disponibilizado pelo cliente)

Exibição da marca por 20
segundos em sequência
intercalada em 2 TVs
instaladas no foyer

Estande virtual, com comunicação visual,
resumo sobre a empresa, direcionamento
para o site e redes sociais Facebook,
Instagram e LinkedIn, vídeo de
apresentação, redirecionamento do
participante direto para o WhatsApp do
consultor de vendas da empresa
(vídeo e demais itens disponibilizados
pelo cliente)

Logomarca exposta em vídeo
de entrevista com palestrante
transmissão on-line pelo
Facebook, site do Fórum e
canal do YouTube (a decidir)
com palestrante disponível a
escolher

R$ 7500,00 cada

R$ 7000,00 cada

R$ 1500,00 cada R$ 4500,00

R$ 5500,00 cada

R$ 6500,00 cada



DIVULGAÇÃO EXTRA

Post patrocinado em
postagem no Facebook e no
Instagram do IBRAFE durante
a campanha de divulgação 
(5 oportunidades) 
*arte do post disponibilizado pelo
cliente

1 diária de promotora para
distribuição de 1 material 
*material e uniforme de
responsabilidade e fornecido pelo
cliente

Exposição de marca no telão
do Fórum, entre duas
palestras a escolher entre as
disponíveis, durante 30
segundos entre trocas de
palestrantes 

Envio de e-mail qualificado
para o mailing do IBRAFE (5
oportunidades) 
*arte de responsabilidade e fornecida
pelo cliente

Conteúdo patrocinado para
distribuição em sacola oficial
do Fórum: 1 folder, ou 1 flyer,
ou 1 brinde ou 1 conteúdo à
escolha
*material de responsabilidade e
fornecido pelo cliente

Exposição de logomarca na
sacola oficial do Fórum a ser
distribuídas a todos os
participantes (1 oportunidade)

R$ 2000,00 (por post)

R$ 1500,00 cada material

R$ 2000,00 cada postagem R$ 5500,00

R$ 2000,00

R$ 9500,00



DIVULGAÇÃO EXTRA
Exposição de marca em
banners de 1m por 2m dentro
do auditório do Fórum 
*arte de responsabilidade e fornecida
pelo cliente

Anúncio na revista do IBRAFE 
arte fornecida pelo cliente

Matéria publicada na revista do
IBRAFE (matéria escrita pelo
IBRAFE, com conteúdo
fornecido pelo cliente
tamanho 15 x 21cm, 3 oportunidades

Exposição de marca nas capas
para encosto das cadeiras da
plenária (1 oportunidade, 3
dias)

R$ 7500,00 cada

R$ 9500,00 cada Consulte Valores

U$ 7500,00 – valor em dólares

Coquetel de boas-vindas após
abertura do evento
ou
Coquetel exclusivo

Cantinho do café - geladeira
com 300  garrafas de água de
200ml com a logo em adesivo e
1000 balas com a logo impressa
exposta em 1 mesa alta e 1
expositor de acrílico pequeno 
arte fornecida pelo cliente

Adesivação de veículos;
Lives patrocinadas;
E outras...

Consulte Valores Consulte Valores

Consulte Valores



O FÓRUM DO FEIJÃO SERÁ
ESTRATÉGICO PARA O
SUCESSO EM 2022 E

CONTAMOS COM SUA
PARTICIPAÇÃO.

VALÉRIA
41 - 99947-9339
valeria@ibrafe.org
Consulte outras oportunidades disponíveis

www . forumdofe i jao . com .br

www . ib rafe .o rg


