PropOsta

comercial

16 e 17 de Novembro
Cidade de Monterrey - México

O congresso da Alacero é
realizado todos os anos desde 1962
com o objetivo de reunir as empresas produtoras de aço e sua
cadeia de valor para que estejam preparadas para responder
não só às necessidades do mercado, mas também,
especiﬁcamente, às exigências da sociedade latino-americana
para avançar no desenvolvimento de práticas comerciais éticas
e responsáveis, e assim contribuir para o crescimento industrial
e socioeconômico da região.

É o espaço em que a comunidade do
aço latino-americana debate os desaﬁos
do futuro e temas que têm impacto no
setor.

PROPOSTA COMERCIAL

SEJAM BEM-VINDOS A
MONTERREY
PROPOSTA COMERCIAL

BEM-VINDOS A
MONTERREY
Monterrey é a terceira maior cidade do
México e o coração da indústria do país
devido ao seu alto desenvolvimento e a
sua diversidade cultural e histórica. Sem
dúvida, é um centro de negócios,
industrial e econômico muito
importante. A capital do estado de Nuevo
León é considerada uma das melhores
cidades em qualidade de vida no México
e a sétima na América Latina.

Além de oferecer uma grande variedade de
atividades culturais, Monterrey se caracteriza
por ter uma economia forte, decorrente de
ser o berço de grandes empresas nacionais e
internacionais. Conhecida como “a Capital
Industrial do México”, é a segunda cidade
mais rica do país e a nona do continente.

A cidade de Monterrey é reconhecida por seu
sólido desenvolvimento industrial, educação,
posição estratégica para o comércio exterior,
a qualidade de vida e a facilidade para fazer
negócios. Em termos mais amplos, o estado
de Nuevo León representa 7,5% do Produto
Interno Bruto (PIB) mexicano, o terceiro
depois da Cidade do México e do Estado do
México.

Graças aos rápidos avanços e ao seu
desenvolvimento, a cidade é bem vista
por investidores, empresas nacionais e
estrangeiras que buscam resultados
com o futuro tecnológico. Por isso, é
um orgulho para nós convidá-los a
participar do Alacero Summit 2022
em Monterrey.

Venue:

centro de CONVENÇÕES

PABELLóN M
PROPOSTA COMERCIAL

Gastronomia

overview
Onde: Centro de Convenções Pabellón M
Endereço: Avenida Constitución, entre Juárez y
Garibaldi. Col. Centro, Monterrey
N.L. México 64000
Data: 16 e 17 de novembro:
02 dias de evento de 4 horas
●
Café de boas-vindas
●
Coffee break
●
Almoço
Participantes:
500 a 600 pessoas em auditório
Área de exposição comercial com 21 stands:
Hotel Oﬁcial Alacero Summit 2022:
Fiesta Americana Monterrey Pabellón M

Auditório

centro de convenciones

pabellÓn M,

Monterrey Centro

AQUI

aGENDA
16/nov
Panorama político, social e econômico latinoamericano
●
Realidades e perspectivas da América Latina
●
Reshoring

Megatrends no uso de aço
●
A mobilidade sustentável
●
Mega tendências na indústria da construção

Mesa redonda do aço
●
Chairmans/CEOs

17/nov
A Indústria Latino-Americana do aço frente às mudanças
climáticas
●Especialista: desaﬁo para América Latina
●Transição da matriz energética: renováveis, gás natural
●Descarbonização: tecnologias disruptivas
●Green Policy: possível reconﬁguração do comércio regional
●O desaﬁo de atrair e reter talentos no setor

Keynote speaker
●
Inspiracional

PRIMEIRO
LOTE

TICKETS

Vendas online a partir de junho de 2022

04/07 até 15/08

30%

de desconto*
*Valores já com desconto aplicado:
Associados: US$ 1.260
Não-Associados: US$ 1.575
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OPÇÕES DE
PATROCÍNIO
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OPORTUNIDADES DE PATROCínio

OUT
SOLD

PLATINO
(exclusiva para sócios)

SOLD

OUT

oUro

PRATa

bronZe

OPORTUNIDADES DE PATROCÍNIO
PLATINO
45.000 USD
Número máximo

INGRESSOS

PRÉ-EVENTO

LANDING +
SITE EVENTO

EXPOSIÇÃO
COMERCIAL

UT

4O
SOLD

oUro
35.000 USD
4OU
SOLD

T

pRATA
25.000 USD
A1
RE3ST

broNZe
15.000 USD
-

Ingressos presenciais de cortesia

10

8

5

2

Logo em destaque na agenda,
lembretes, comunicações pré-evento

SIM

SIM

SIM

SIM

Presença em redes sociais
(logo e agradecimento)

SIM

SIM

SIM

SIM

Vídeo/Reel até 30 segundos
em redes sociais

SIM

SIM

-

-

Logo em landing com
redirecionamento para o site

SIM

SIM

SIM

SIM

Loop de logos em telas da exposição tamanho e tempo segundo categoria

SIM

SIM

SIM

SIM

Espaço central na área de exposição

5x5

-

-

-

Estande no perímetro do salão
(entregue pronto)

-

5x3

3x3

-

OPORTUNIDADES DE PATROCÍNIO (PARTE 2)

AUDITÓRIO

UT
OLD O
SPLATINO

OUT
D
L
oUro
O
S

pRata

bronZe

Presença de logo em laterais da tela central e
palco, de acordo com as categorias

SIM

SIM

SIM

SIM

Presença de logo em colunas de led em laterais
do salão de acordo com as categorias

SIM

SIM

SIM

SIM

Agradecimento durante o congresso
com lettering na tela

SIM,
individual

SIM,
compartilhado
com categoria

SIM,
compartilhado
com categoria

SIM,
compartilhado
com categoria

Vídeo institucional antes do streaming

45 segundos

30 segundos

15 segundos

-

Individual

Compartilhado
com categoría
Prata

Compartilhado
com categoría
Prata
Compartilhado
com categoría
Bronze

Logo em loop minutos prévios

PRESENÇA
STREAMING

MATERIAL
IMPRESSO

Individual

Logo em loop em intervalos

Individual

Individual

Compartilhado
com categoría
Prata

Logotipo em laterais do streaming - tamanho
e tempo de acordo com a categoria

SIM

SIM

SIM

SIM

Vídeo institucional antes do streaming

45 segundos

30 segundos

15 segundos

-

Anúncio em caderno do congresso

Página
dupla

Página
inteira

½ página

¼ página

OPORTUNIDADES DE PATROCÍNIO (PARTE 3)

oUtros

OUT
D
PLATINO
L
O
S

T
LD OU
SOoUro

pRata

bronZe

Salas exclusivas para reuniões

1

-

-

-

Salas para reuniões com reserva

-

SIM

SIM

-

Possibilidade de entrega de brindes
(produção a cargo do patrocinador)

SIM

SIM

SIM

SIM

Almoço "in company" com palestrante,
para até 5 convidados

SIM

-

-

-

-

SIM

-

-

SIM

-

-

-

Almoço compartilhado com a categoria
Ouro com palestrante, para até 3 pessoas

SETOR REGISTRO
Crachás: logo no verso, logo em estande
de credenciamento

publicidade não tradicional (PNT)

Capas de cadeiras do auditório e colocação de ﬂyer no
bolso. *Prioridade Platinum
Kit de materiais: logo na contra capa do caderno
e nas canetas

PNT

QUANTIDADE de sponsors

OUT
US$10.000
D
L
O
S

3

OUT
US$6.500
SOLD

1

Anúncio de página inteira em caderno do congresso

US$3.500

1

Anúncio de ½ página em caderno do congresso

US$2.000

2

Anúncio de ¼ de página em caderno do congreso

U$S1.000

4

Torre para carregar celulares: presença de logo na plotagem
das torres

US$5.000

1

Patrocínio de coffee breaks: logo na tela, cardápio, guardanapos.
Menção em lettering na tela central convidando para o intervalo

US$7.500

1

Patrocínio de almoço: logo exclusivo em telas e cardápio em mesas de
apoio. Menção em lettering na tela central convidando para o almoço

US$7.500

1

Estande 2 x 2 + 1 ingresso

OUT
US$10.000
D
L
O
S

11

EXPOSIçÃO
COMERCIAL
PROPOSTA COMERCIAL

PLANTA BAIXA DO EVENTO

PROPUESTA COMERCIAL

PROPOSTA COMERCIAL

PLANO COMERCIAL
1
3x3

15

PLATINOUM
A - Arcelor Mittal
B - Deacero
OUT
D
L
O
S
C - Ternium
D - Gerdau

Stands Vendidos
1 - DANIELI
OURO

14
3x3

10 - Vale
11 - Primetals
12 - Autlán
15 - Enel

SOLD

OUT

PRATA
1 - Danieli
14 - Russula
20 - SUA EMPRESA AQUI!

9
3x3
10
20
16

11

17

12

Expositor
2 - GH Crane (Siderex)
3 - HeavyMovement (AIST)
4 - World Auto Steel
5 - Harsco
OUT
D
L
O
S
6 - Bonak (Siderex)
7 - AIST
8 - Smartek(Siderex)
9 - JASO (Siderex)

POR QUE SER UM
PATROCINADOR
PLATINO?
PROPOSTA COMERCIAL

POR QUE SER PATROCINADOR PLATINO?
Por ser um patrocinador PLATINO, a sua empresa terá acesso a:
●
●
●
●
●

10 ingressos de cortesia para o evento presencial.
Sala de reuniões exclusiva na locação do evento.
Almoço “in company” para até 5 pessoas com palestrante.
Possibilidade de entregar um brinde aos presentes (brinde com custo por conta do
patrocinador)
Possibilidade de acessar a compra de um espaço nas capas das cadeiras do auditório +
colocação de ﬂyer (Ver PNT)

Comunicação do evento:
●
●
●

Presença de logo na comunicação antes, durante e após o evento. O plano comunicacional vai
de maio a dezembro de 2022.
Espaço nas nossas redes sociais para publicar um vídeo de até 30 segundos.
Espaço preferencial dentro na landing page do congresso. Esse espaço terá um
redirecionamento para o site do patrocinador.

POR QUE SER PATROCINADOR PLATINO?
Evento presencial
●
●
●
●
●

Público de 500 pessoas
Presença de logo em setor de acesso + logo em crachás.
Espaço na área comercial com localização central preferencial de 5 x 5 metros.
Presença da marca nas telas localizadas no setor comercial e no auditório. Os patrocinadores
platinum têm prioridade quanto à exibição e ao tamanho.
O logo fará parte de um loop contínuo no palco principal.

Transmissão via streaming
O evento será transmitido via streaming. Espera-se a participação de mais de 5.000 pessoas nos
dias do evento. Além disso, o evento ﬁcará gravado no nosso canal do Youtube para vistas
posteriores, aumentando assim o número de usuários únicos.
● Spot de até 45 segundos antes do início da transmissão, entregue pelo patrocinador.
● Presença do logo em lettering de contagem regressiva, intervalos e agradecimentos.

Material impresso
●

Anúncio em página dupla no caderno do congresso.

POR QUE SER PATROCINADOR OURO?
Por ser patrocinador OURO, a sua empresa terá acesso a:
●
●
●
●
●

8 ingressos de cortesia para o evento presencial.
Sala de reuniões à disposição na locação do evento (com reserva prévia).
Almoço “in company” para até 3 pessoas com palestrante, junto com outros patrocinadores da
categoria Ouro.
Possibilidade de entregar um brinde aos presentes (brinde com custo por conta do
patrocinador)
Possibilidade de acessar a compra de um PNT (Ver PNT)

Comunicação do evento:
●
●
●

Presença do logo na comunicação antes, durante e após o evento. O plano comunicacional vai
de maio a dezembro de 2022.
Espaço nas nossas redes sociais para publicar um vídeo de até 30 segundos.
Espaço semi preferencial na landing page do congresso. Esse espaço terá um redirecionamento
para o site do patrocinador.

POR QUE SER PATROCINADOR OURO?
Evento presencial
Público de 500 pessoas
● A sua marca contará com um estande pronto para usar na área comercial, com localização
perimetral preferencial, no setor de acesso ao auditório, medindo 5 x 3 metros.

POR QUE SER PATROCINADOR OURO?
Evento presencial
●
●

Presença de marca nas telas localizadas no setor comercial e no auditório.
Seu logo fará parte de um loop contínuo no palco principal. Será exibido junto com os logos dos
demais patrocinadores Ouro.

Transmissão via streaming
O evento será transmitido via streaming. Espera-se a participação de mais de 5.000 pessoas nos
dias do evento. Além disso, o evento ﬁcará gravado no nosso canal do Youtube para vistas
posteriores, aumentando assim o número de usuários únicos.
● Spot de até 30 segundos antes do início da transmissão, entregue pelo patrocinador.
● Presença do logo em letterings de contagem regressiva, intervalos e agradecimentos.

Material impresso
●

Anúncio de uma página no caderno do congresso.

POR QUE SER PATROCINADOR PRATA?
Por ser patrocinador PRATA, a sua empresa terá acesso a:
●
●
●
●

5 ingressos de cortesia para o evento presencial.
Sala de reuniões à disposição na locação do evento (com reserva prévia).
Possibilidade de entregar um brinde aos presentes (brinde com custo a cargo do patrocinador).
Possibilidade de acessar a compra de um PNT (Ver PNT).

Comunicação do evento:
●
●

Presença do logo na comunicação antes, durante e após o evento. O plano comunicacional vai
de maio a dezembro de 2022.
Exibição do logo na landing page do congresso. Esse espaço terá um redirecionamento para o
site do patrocinador.

POR QUE SER PATROCINADOR PRATA?
Evento presencial
●
●

Público de 500 pessoas
Sua marca contará com um estande pronto para usar na área comercial, com localização
perimetral preferencial, no setor de acesso ao auditório, medindo 3 x 3 metros.

POR QUE SER PATROCINADOR PRATA?
Evento presencial
●
●

Presença da marca nas telas localizadas no setor comercial e no auditório.
Seu logo fará parte de um loop contínuo no palco principal. Será exibido junto com os logos dos
demais patrocinadores Prata.

Transmissão via streaming
O evento será transmitido via streaming. Espera-se a participação de mais de 5.000 pessoas nos
dias do evento. Além disso, o evento ﬁcará gravado no nosso canal do Youtube para vistas
posteriores, aumentando assim o número de usuários únicos.
● Spot de até 15” antes do início da transmissão, entregue pelo patrocinador.
● Presença do logo em letterings de contagem regressiva, intervalos e agradecimentos junto com
os demais patrocinadores Prata.

Material impresso
●

Anúncio de meia página no caderno do congresso.

POR QUE SER PATROCINADOR BRONZE?
Por ser patrocinador BRONZE, a sua empresa terá acesso a:
●
●
●

2 ingressos de cortesia para o evento presencial.
Possibilidade de entregar um brinde aos presentes (brinde com custo por conta do
patrocinador).
Possibilidade de acessar a compra de um PNT (Ver PNT).

Comunicação do evento:
●
●

Presença do logo na comunicação antes, durante e após o evento. O plano comunicacional vai
de maio a dezembro de 2022.
Exibição do logo na landing page do congresso. Esse espaço terá um redirecionamento para o
site do patrocinador.

No evento presencial
Público de 500 pessoas
● Presença da marca nas telas localizadas no setor comercial e no auditório.
● Seu logo fará parte de um loop contínuo no palco principal. Será exibido junto com os logos dos demais
patrocinadores Bronze.

POR QUE SER PATROCINADOR BRONZE?
Transmissão via streaming
O evento será transmitido via streaming. Espera-se a participação de mais de 5.000 pessoas nos
dias do evento. Além disso, o evento ﬁcará gravado no nosso canal do Youtube para vistas
posteriores, aumentando assim o número de usuários únicos.
● Presença do logo em letterings de contagem regressiva, intervalos e agradecimentos junto
com os demais patrocinadores Bronze.

Material impresso
●

Anúncio de um quarto de página no caderno do congresso.

alacero
summit 2021
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BIG NUMBERS

DIGITAL & SOCIAL

4.6

2.1

impressões dos conteúdos

usuários alcançados

milhões MIlhões

65
MIl

clicks nos anúncios

IMPRENSA

EVENTO

6

MIL

participantes ao vivo

30

empresas
apoiadoras

+2K

views
no Youtube
após o evento

456

milhões

de alcance estimado

258
9%

notas de imprensa

impressas nos principais
meios da região

BIG NUMBERS

platinum
OURO
PRATA
bronZe
básico

PROPOSTA COMERCIAL

MUITO
OBRIGADO.

16 e 17 de Noviembre
Cidade de Monterrey - México

