MODALIDADES DE PATROCÍNIO
Patrocinador Ouro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Colocação de documentação na bolsa entregue aos participantes
21 horas de formação gratuitas*
Disponibilização de uma sala para dinamização de uma sessão
Colocação do logótipo do patrocinador na página do colóquio, no site da APQ, com inclusão de link para o site do
patrocinador (Local e tamanho, em conformidade com a modalidade de patrocínio)
Campanhas de marketing e comunicação | Colocação do logótipo em todos os suportes promocionais do evento, nos
anúncios da revista Qualidade e em outros meios de comunicação
Artigo na Revista Qualidade | Publicação na Revista Qualidade de um artigo elaborado pelo patrocinador sobre uma boa
prática da organização relacionada com a excelência organizacional e oferta de 30 exemplares da revista
15 inscrições gratuitas (extensíveis a pessoas externas à organização, nomeadamente clientes/fornecedores). Para
inscrições adicionais oferta de 30% desconto no valor da inscrição
Almoço | Mesas Corporate – Mesa reservada e identificada com o nome da empresa
Convite eletrónico | Personalizado com o logótipo do patrocinador
Relatório Final do Evento
Sócios - 4.500,0€ + IVA | Não Sócios – 5.400,0€ + IVA

Patrocinador Prata
•
•
•
•
•
•
•
•

Colocação de documentação na bolsa entregue aos participantes
14 horas de formação gratuitas*
Colocação do logótipo do patrocinador na página do colóquio, no site da APQ, com inclusão de link para o site do
patrocinador (Local e tamanho, em conformidade com a modalidade de patrocínio)
Campanhas de marketing e comunicação | Colocação do logótipo em todos os suportes promocionais do evento, nos
anúncios da revista Qualidade e em outros meios de comunicação
Artigo na Revista Qualidade | Publicação na Revista Qualidade de um artigo elaborado pelo patrocinador sobre uma boa
prática da organização relacionada com a excelência organizacional e oferta de 30 exemplares da revista
10 inscrições gratuitas (extensíveis a pessoas externas à organização, nomeadamente clientes/fornecedores). Para
inscrições adicionais oferta de 30% desconto no valor da inscrição
Convite eletrónico | Personalizado com o logótipo do patrocinador
Relatório Final do Evento
Sócios - 3.500,0€ + IVA | Não Sócios - 4.200,0€ + IVA

Patrocinador Bronze
•
•
•
•
•
•
•

Colocação de documentação na bolsa entregue aos participantes
7 horas de formação gratuitas*
Colocação do logótipo do patrocinador na página do colóquio, no site da APQ, com inclusão de link para o site do
patrocinador (Local e tamanho, em conformidade com a modalidade de patrocínio)
Campanhas de marketing e comunicação | Colocação do logótipo em todos os suportes promocionais do evento, nos
anúncios da revista Qualidade e em outros meios de comunicação
5 inscrições gratuitas (extensíveis a pessoas externas à organização, nomeadamente clientes/fornecedores). Para
inscrições adicionais oferta de 30% desconto no valor da inscrição
Convite eletrónico | Personalizado com o logótipo do patrocinador
Relatório Final do Evento
Sócios - 2.500,0€ + IVA | Não Sócios - 3.000,0€ + IVA

Outras Modalidades de Participação
•

Colocação de folheto institucional, no local de realização do Colóquio, com direito a 1 inscrição no Colóquio
Sócios - 300,0€ + IVA | Não Sócios - 380,0€ + IVA

* Formação gratuita em atividades formativas realizadas pela APQ em regime interempresas (exclui atividades organizadas
em parceria com outras entidades e cursos EFQM). Este benefício é válido até dezembro de 2019.

