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CLIENTE NA ENVASE BRASIL | BRASIL ALIMENTA 2018
1. PROPONENTE
NEW TRADE COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ: 05.835.952 /0001-49 | Escritório São Paulo | SP
Rua Áurea. Nº 10, Vila Mariana – 04015-070 – São Paulo – SP | Fone: (11) 5572 1221
Escritório Bento Gonçalves | RS
Rua Marechal Floriano, 32 – 801 – Centro – 95700-000 – Bento Gonçalves- RS
Fone: (54) 3452 9136

1.2 - Histórico:
A New Trade Comunicação Ltda é a promotora das feiras Envase Brasil | Brasil Alimenta 2018
e dos eventos agrupados na sua programação. Nas doze edições já realizadas do evento, a New
Trade Comunicação estima ter reunido cerca de 70.000 mil pessoas, diretamente ligadas aos
setores produtivos da vitivinicultura, agricultura familiar, indústria de bebidas; viticultores;
vinicultores, enólogos, diretores e executivos das indústrias de refrigerantes, cerveja, cachaças,
destilados, bebidas lácteas, entre outros. O conceito do trabalho e desenvolvimento profissional
nos elos das cadeias produtivas estabelece um amplo leque de possibilidades e encontros
setoriais e profissionais. Já consolidada na posição de maior encontro do setor vitivinícola do
Brasil, as duas últimas edições ( 2014 e 2016) serviram para ampliar e fomentar a presença e
participação de outros setores, a exemplo de laticínios e derivados, da cadeia produtiva de
cervejas artesanais e micro cervejarias, além dos produtores e indústrias gaúchas de azeite de
oliva.
A Envase Brasil | Brasil Alimenta tem os seguintes indicadores:
Data de realização da 13ª edição: De 24 a 27 de Abril de 2018
Número de expositores: Estimativa de 180 empresas expositoras;
Origem dos expositores: 8 estados brasileiros e 12 países: Argentina, Áustria, Brasil, Bélgica,
Canadá, Chile, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Portugal, Uruguai.

Visitantes estimados: 12.000 | Estimativa de Negócios: R$ 120 Milhões
Local: Parque de Eventos de Bento Gonçalves – RS – Pavilhão E
Área do Projeto: 14.000m². Horário da Feira: das 14h às 21h
2

2. OBJETIVOS GERAIS DA FEIRA ENVASE BRASIL | BRASIL ALIMENTA
- Estabelecer-se como evento referêncial na América do Sul para lançamentos e apresentações
tecnológicas junto aos setores da vinicultura, indústria de bebidas, laticínios e derivados,
agricultura familiar, processamento e industrialização de alimentos;
- Fomentar relacionamentos, negócios, a qualificação e o crescimento dos setores da vinicultura,
indústria de bebidas, laticínios, agricultura familiar e industrialização de alimentos, estabelecendo
junto aos profissionais destas cadeias produtivas, um fórum permanente de informações e
atualização técnica.
3. PROGRAMA ENVASE BRASIL | BRASIL ALIMENTA 2018 - 13ª edição
Terça-feira, 24 de Abril de 2018
- 14h Abertura pavilhões para visita as feiras de tecnologia
- 15h Encontro Produtor – “O momento da olivicultura”
- 19h Coquetel de Abertura e Boas Vindas Espaço Queijos & Cia
- 21h Encerramento de atividades e de visita aos expositores;
Quarta-feira, 25 de Abril de 2018
- 14h Abertura pavilhões para visita as feiras de tecnologia
- 15h Encontro Produtor – “Simples para Vinícolas, Alambiques e micro cervejarias”
- 15h 3ªConferência de Segurança de Alimentos
- 17h Arena Queijos & Cia – Rede Hoteleira do RS
- 21h Encerramento de atividades e de visita aos expositores;
Quinta-feira, 26 de Abril de 2018
- 14h Abertura pavilhões para visita as feiras de tecnologia
- 15h Envase Experience | Micro Cervejarias
- 17h Arena Queijos & Cia – Rede Gastronomia
- 21h Encerramento de atividades e de visita aos expositores;
Sexta-feira, 27 de Abril de 2018
- 14h Abertura pavilhões para visita as feiras de tecnologia
- 15h Envase Experience | Vinhos Espumantes
- 17h Arena Queijos & Cia – Rede industrias do fast food
- 21h Encerramento de atividades e de visita aos expositores;
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4. ENVASE BRASIL | BRASIL ALIMENTA
4.1 - Síntese da Envase Brasil
Envase Brasil - Feira dos fornecedores de tecnologia, produtos e serviços para indústria de
bebidas e alimentos é o resultado da reunião e exposição do conjunto de fornecedores de três
salões de tecnologia: Vinotech – tecnologia para enologia e viticultura, Techlac – tecnologia para
laticínios e derivados; e Techbeer – tecnologia para micro cervejarias. As indústrias de bebidas
em geral, seus dirigentes e profissionais constituem o público alvo: indústrias de vinho,
espumante, suco, água mineral, refrigerante, cachaça, destilados, cerveja, lácteos e desde
2016, indústrias de azeite de oliva. No salão Vinotech estarão sendo apresentados: máquinas e
equipamentos para vinificação; enchedoras; dosadoras; rotuladoras; engarrafadoras; rolhas,
tampas e cápsulas; embalagens, flexíveis, bag-in-box; garrafas de vidro, rotulagem, etiquetas,
design gráfico; insumos vinícolas, equipamentos para laboratórios, filtração, publicações
setoriais e assessorias. Outro salão de tecnologia destacado é o Techlac, que inicialmente
objetiva atender a expectativa das mais de 250 indústrias gaúchas de laticínios e derivados. O
RS é a segunda maior bacia leiteira do país, e a importância da região da Serra Gaúcha neste
contexto, ajuda a imprimir ao evento, uma responsabilidade ainda maior em estabelecer um
canal permanente de atualização tecnológica. Entre os equipamentos e máquinas que deverão
ser apresentados estão: centrífugas, decantadores, flocadores, homogeneizadores, tanques de
encolhimento, formas, acessórios, embaladoras e embalagens. Por fim, alinhado ao segmento
de envase de bebidas, está o Techbeer, atendendo ao crescente mercado cervejeiro e,
principalmente, micro cervejeiro do país, apresentando fornecedores de máquinas,
equipamentos, insumos e acessórios para o setor. Destacam-se desde fornecedores globais até
pequenos negócios. Apresentam linhas de brasagem, envasadoras, cozinhas completas,
embalagens, insumos, rotulagem e acessórios.
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4.2 - Síntese da Brasil Alimenta
Em paralelo, a Feira Brasil Alimenta oportunizará o acesso de novas empresas expositoras,
fornecedores de tecnologia, produtos e serviços para industrialização e processamento de
alimentos. Máquinas, equipamentos, tecnologia e matérias primas para indústrias de alimentos,
como conservas, embutidos, laticínios, doces e massas, etc... E neste sentido, além dos
dirigentes e profissionais diretamente ligados as indústrias, estarão sendo convidados
profissionais das cadeias de varejo, supermercados, açougues, restaurantes, hotéis, cozinhas e
alimentação industrial. Sabemos que o setor da alimentação é o que mais cresce no Brasil e no
mundo. O Rio Grande do Sul sempre teve a vocação para a produção de alimentos, inclusive
sendo chamado de celeiro do país. Importante destacar que naturalmente, a região da Serra
Gaúcha é pólo vitivinícola brasileiro, pólo produtivo de maçãs, pêssegos, kiwi, Caquí, ameixas,
etc... A região ainda figura entre os 4 principais cinturões verdes do Brasil e como principal pólo
hortifrutigranjeiro gaúcho. Na última edição, ampliaram-se os esforços e a participação de
empresas e fornecedores da olivicultura gaúcha, apresentando no próprio evento equipamentos
e tecnologias para o crescente mercado de azeites de oliva. Também faz-se pertinente a
distinção nas últimas duas edições pelo crescimento do setor de laticínios, através de
fornecedores de tecnologias e equipamentos para a industrialização de queijos e lácteos.
5. PÚBLICO VISITANTE
5.1 – Descrição
Por se tratar de um evento de tecnologia e negócios, as feiras Envase Brasil | Brasil Alimenta
reúnem de um lado, empresas expositoras, fornecedoras de tecnologia, produtos e serviços para
os setores da vinicultura, indústrias de bebidas em geral, indústrias de laticínios e derivados,
indústrias processadoras de alimentos e agroindústrias. De outro, recebe os representantes das
indústrias e profissionais, como diretores das indústrias de bebidas (vinho, espumante, suco,
água-mineral, refrigerante, cachaça, destilados, cerveja e azeite) e profissionais vinicultores,
viticultores, laticinistas, técnicos agrícolas e produtores rurais. Pela dinâmica da programação,
estão sendo incorporados novos segmentos a cada edição. Os profissionais e dirigentes das
redes de gastronomia e hotelaria, bem como das indústrias de processamento de alimentos e a
própria cadeia de abastecimento estão sendo gradativamente convidadas para os eventos. São
esperados cerca de 12.000 visitantes, nos quatro dias de feira.
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5.2 Entidades Participantes:
ABRABE – Associação Brasileira de Bebidas;
ABE – Associação Brasileira de Enologia;
AGAVI – Associação Gaúcha de Vinicultores;
APIL – Associação das pequenas indústrias de laticínios do RS;
AGEDAM – Associação dos Engarrafadores de água Mineral do RS;
AGM – Associação das Micro cervejarias do Rio Grande do Sul.
EMBRAPA Uva e Vinho;
IBRAVIN – Instituto Brasileiro do Vinho;
IFRS – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia- Bento Gonçalves;
FECOVINHO – Federação das Cooperativas de Vinho do RS;
SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas;
SEGH – Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria - Região Uva e Vinho;
SINDAL BG – Sindicato das Indústrias de Alimentação de Bento Gonçalves;
SINDlLAT – Sindicato das Indústrias de Laticínios e Derivados do Estado do RS;
SIMMME- Sind. Metalúrgicas, Mecânicas e de Mat. Elétrico de Bento Gonçalves
SEAPI – Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado do RS;
PMBG – Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves – Secretaria de Turismo;

5.3 – Principais atrações do Evento







ENCONTRO PRODUTOR
Seminário voltado a informação e atualização das cadeias produtivas, em especial, viticultura e
fruticultura.
ENVASE EXPERIENCE
Seminário que reúne profissionais e especialistas com empreendedores do segmento craft beer
e de vinícolas do Brasil e exterior.
CONFERÊNCIA DE SEGURANÇA DE ALIMENTOS
Um encontro com especialistas tratando sempre da qualificação e do desenvolvimento da
segurança no processamento de alimentos e bebidas. Reúne e integra profissionais responsáveis
das áreas industriais de vários setores das indústrias alimentícias.
RODADAS DE NEGÓCIOS
Em conjunto com SEBRAE Serra Gaúcha, são realizadas rodadas de negócios e relacionamento
com os públicos afins do evento.
ESPAÇO QUEIJOS & CIA
Apresentação as indústrias de laticínios em degustações harmonizadas com vinhos, espumantes
e cervejas artesanais
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6. GALERIA DE IMAGENS EDIÇÃO 2016.
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7 . PROPOSTAS - POSSIBILIDADES | MODALIDADES:
7.1 - Patrocínio Master da Envase Brasil | Brasil Alimenta 2018;
O valor do Patrocínio Master da Envase Brasil | Brasil Alimenta 2018 é de
R$ 180.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais) com exclusividade e direito a espaço de 64m² de área no
evento. De forma cotizada, possibilidade de 3 cotas no valor de R$ 60.000,00, sem direito a espaço.

O Patrocinador Master terá a inserção da sua marca nas seguintes peças:











No site oficial do evento, em banner que pode ser randômico, de 190 x 115 pixels;
Materiais impressos e digitais com foco nas oportunidades e comercialização de espaços
( Folder, lâminas volantes; flyers A5, cartazetes, mail marketing, postagem de rede social
em grupos específicos, etc...)
Materiais impressos e digitais com foco no convite aos visitantes e save the date ( Flyers
e convites pré cadastro, cartazetes, Postagens em redes sociais, envio de mail marketing;
Assinatura nos anúncios em revistas setoriais e compartilhamento de mala direta de
entidades e empresas expositoras.
Materiais impressos e digitais com base na informação da programação geral dos
eventos. Mala diretas, encartes em revistas; distribuição de lâminas volantes em outros
eventos no Brasil e no exterior.
Inserção da marca nas peças de comunicação visual e sinalização do evento, a saber:
credenciais de expositores e visitantes; painel da pipa pórtico; painel dupla face na
alameda Fenavinho, painel do pórtico de entrada do parque de eventos , painel do pórtico
de entrada do pavilhão E, painel interno de boas vindas aos visitantes do evento.
Nominação do Patrocinador Master em todos os comunicados e press releases emitidos
pela assessoria de imprensa do evento;
Nominação do Patrocinador Master no cerimonial de abertura e em todas as sessões de
abertura de eventos paralelos da feira;
Citação de informe a cada utilização do sistema de som para comunicações internas nos
pavilhões da feira, inclusive nos períodos de montagem e desmontagem.

Importante: (1) O Patrocínio Master dará direito ao naming right de um auditório. (2) O patrocinador
Master terá exclusividade em seu segmento de atuação. (3) Outros patrocinadores poderão
figurar no status de cotas;
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7.2 – Patrocínio Modalidade Cota Impressos;
Possibilidade 4 Cotas
Valor da cota: R$ 5.000,00 ( Cinco Mil Reais)
Aproveitamento: Inserção de marca em Flyer Pré Cadastro (50.000 un); Convite Programação
Geral (15.000 un); Crachás/Credenciais (12.000 un); Mapa de Bolso ( 10.000 un)
7.3 – Patrocínio Modalidade Cota Mídia; Possibilidade até 3 Cotas
Valor da Cota: 15.000,00 ( Quinze Mil Reais )
Aproveitamento: inserção marca no site, No cabeçalho do e-mail marketing mensal; no rodapé
do Newsletter semanal; Na assinatura do VT para Televisão; na assinatura do spot para rádio;
e assinando a parede da Press Room;
7.4 – Patrocínio Modalidade Cota Sinalização Interna; Possibilidade até 3 Cotas
Valor da Cota : 5.000,00 ( Cinco Mil Reais)
Aproveitamento: Marcas no Baner aéreo de ruas (11) Adesivo cadastramento, Painel de boasvindas; Painel de Programação; Painéis de orientação espacial.
7.5 – Patrocínio Modalidade Cota Sinalização Externa; Possibilidade até 3 Cotas
Valor da Cota : 7.000,00 ( Sete Mil Reais)
Aproveitamento: Marcas nos painéis: da pipa pórtico no acesso sul; da alameda Fenavinho
(dupla face); do pórtico do Parque; do pórtico do Pavilhão E, das plaquetas de orientação acesso
a feira, 40 unidades;
7.6 – Patrocínio Modalidade Auditórios; 2 Auditórios disponíveis
Valor de cada Auditório: 6.000 ( Seis Mil Reais)
Aproveitamento: Naming Right com permissão para envelopamento do pórtico do auditório;

9

7.7 – PATROCÍNIO MODALIDADE PROJETOS
7.7.1 – Patrocínio Projeto Espaço QUEIJOS & CIA
Possibilidade até 3 Cotas
Valor da Cota: 10.000,00 ( Dez Mil Reais). Aproveitamento: Marca no programa do espaço; banner na
paleta do site; painel de saudação no espaço; marca nos aventais de serviço; 40 vouchers por dia para
distribuição aos seus convidados; Balcão promocional no ambiente;
7.7.2 – Patrocínio ENCONTRO PRODUTOR 2018
Possibilidade até 3 Cotas
Temática: Os Players e o Desenvolvimento da Cadeia de Olivicultura no Brasil
Valor da Cota: 6.000,00 (Seis Mil Reais) . Aproveitamento: Marca na ficha de programa do evento; banner
na paleta no site; painel de palco; slides entre palestras; marca na pastinha; marca no certificado; 30
vouchers (convites) para distribuição aos convidados;
7.7.3 – Patrocínio CONFERÊNCIA DE SEGURANÇA ALIMENTOS 2018 Possibilidade até 3 Cotas Temática: avaliando
Valor da Cota: 6.000,00 (Seis Mil Reais)
Aproveitamento: Marca na ficha de programa do evento; banner na paleta no site; assinatura de mail
marketing (4 disparos); painel de palco; slides entre palestras; marca na pastinha; marca no certificado;
30 vouchers (convites) para distribuição aos convidados;
7.7.4 – Patrocínio ENVASE EXPERIENCE 2018 ( Cerveja e Vinho Espumante)
Possibilidade até 4 Cotas . Temática dia 26 – Craft Beer / Temática dia 27 - Vinho
Valor da Cota: 6.000,00 (Seis Mil Reais) Aproveitamento: Marca na ficha de programa do evento; banner
na paleta no site; assinatura de mail marketing (4 disparos); painel de palco; slides entre palestras; marca
na pastinha; marca no certificado; 40+40 vouchers (convites) para distribuição aos seus convidados.
7.7.5 – Patrocínio Rodada Negócios SEBRAE Possibilidade até 4 Cotas
Valor da Cota: 2.500,00 ( Dois Mil e Quinhentos Reais)
Aproveitamento: Marca na ficha de programa do evento; banner na paleta no site; assinatura de mail
marketing (4 disparos); Marca na pastinha; Possibilidade de inserção material promocional;
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8. SÍNTESE DA OFERTA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)


Patrocínio Master:
Patrocínio Master Cota
Patrocínio cota impressos:
Patrocínio Mídia:
Patrocínio Sinalização Interna:
Patrocínio Sinalização Externa:
Patrocínio Naming Right Auditórios:
Patrocínio Projeto Queijos & Cia:
Patrocínio Rodada de Negócios Sebrae:
Patrocínio Encontro Produtor:
Patrocínio Conferência Seg Alimentos:
Patrocínio Envase Experience:

VALOR :

Nº COTAS

Valor : R$ 180.000,00
Valor : R$ 60.000,00
Valor : R$ 5.000,00
Valor : R$ 15.000,00
Valor : R$ 5.000,00
Valor : R$ 7.000,00
Valor : R$ 6.000,00
Valor : R$ 10.000,00
Valor : R$ 2.500,00
Valor : R$ 6.000,00
Valor : R$ 6.000,00
Valor : R$ 6.000,00

1
3
4
3
3
3
2
3
4
3
3
4

Incidência de impostos e recolhimento de ISS.

9 . FECHAMENTOS E VALIDADE:


As propostas estarão em oferta nestas condições até o dia 16 de Outubro de 2017.



Todos os valores poderão ser parcelados até a data de 15 de março de 2018;



O patrocínio de cota exclue marca concorrente na oferta objeto, valendo o que fechar o
contrato por primeiro.



As marcas dos patrocinadores deverão ser encaminhadas em arquivos VETORIZADOS
no formato ( PDF ou A.I ) para osmar@newtrade.com.br
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