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Organizador Internacional

Organizadores Brasileiros

MENSAGEM DE BOAS VINDAS
Gostaríamos de contar com a sua participação e de sua
instituição no XXV Congresso Mundial da IUFRO, que será
realizado em Curitiba, Brasil, de 29 de setembro a 5 de outubro
de 2019, no Centro de Eventos Expo Unimed Curitiba.
IUFRO – União Internacional de Organizações de Pesquisa
Florestal é a rede global de cooperação em ciência florestal.
Essa rede reúne, de forma voluntária, mais de 15.000 cientistas
em quase 600 organizações de mais de 120 países.
Pela primeira vez um congresso mundial da IUFRO acontecerá
na América Latina nos 126 anos de história da organização.
Será, portanto, uma oportunidade única para conhecer e
divulgar as experiências atuais e as expectativas futuras sobre
a temática florestal, além de ser uma excelente ocasião para
negócios e novas parcerias.
Agradecemos seu apoio ao IUFRO2019, uma conquista pioneira

Zig Koch

e gratificante.

Joberto Veloso de Freitas, Ph.D.

Yeda Maria Malheiros de Oliveira, Ph.D.

Serviço Florestal Brasileiro - SFB
Presidente do Comitê Organizador do
Congresso IUFRO 2019

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa
Vice-Presidente do Comitê Organizador do
Congresso IUFRO 2019
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O CONGRESSO
O Congresso Mundial da IUFRO é um evento global e um
dos mais importantes da agenda florestal internacional.
Pela diversidade de temas, a IUFRO está estruturada

Título do Congresso

Pesquisa Florestal e Cooperação
para o Desenvolvimento Sustentável

em nove divisões que contemplam as diferentes
áreas da ciência florestal.
Os principais cientistas de instituições líderes na
agenda florestal global estarão reunidos em Curitiba
para esse importante encontro.
Também participarão instituições governamentais, não
governamentais e empresas nacionais e internacionais.

29 SET - 5 OUT
data

2019

Temas do Congresso
Florestas para as pessoas
Florestas e mudanças do clima
Florestas e produtos florestais para
um futuro mais verde
Biodiversidade, serviços ambientais
e invasões biológicas
Interações entre florestas, solo e água

Centro de Eventos
local

Expo Unimed Curitiba
R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300
Campo Comprido, Curitiba - PR
www.iufro2019.com
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O CONGRESSO
O que acontece no Congresso
Cerimônia de abertura
Coquetel de boas-vindas
Cerimônia de plantio da árvore
Sessões plenárias e sub-plenárias de alto nível, no âmbito
da agenda global sobre florestas
Trabalhos voluntários em diferentes áreas da ciência
florestal, apresentados em sessões técnicas em formato
oral ou em pôster
Diferentes opções de visitas técnicas
Eventos paralelos temáticos organizados por instituições
Área para exposição de instituições, produtos e serviços
Programa de incentivo a jovens cientistas
Oportunidade de viagens técnicas pré e pós-congresso
Jantar do presidente da IUFRO
Programa para acompanhantes, contemplando as
principais atrações turísticas de Curitiba

Jantar de gala
Cerimônia de encerramento

Fotos: Jen Hayes

Eventos especiais na cidade de Curitiba relacionados ao
Congresso

www.iufro2019.com
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IUFRO2019 EM NÚMEROS
Países que submeteram resumos

Inscritos* para a edição de 2019:

3.200

Professores

Pesquisadores

Estudantes
Técnicos
Lideranças comunitárias
Gestores públicos
Tomadores de decisão
Empresários

Resumos:

Países com mais de 50 resumos

4.080

Sessões técnicas:

190
*até 25/02/2019

www.iufro2019.com
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Curitiba é considerada uma capital ecológica por sua área
verde (64m² de área verde por habitante), seu programa de
coleta e reciclagem de lixo, entre muitos outros programas
que visam a sustentabilidade. É considerada uma cidade
preparada para receber visitantes.

Orlando Kissner/SMCS

CURITIBA, CIDADE ANFITRIÃ

Além disso, Curitiba conta com diversas atrações turísticas,
como o Jardim Botânico, cartão–postal da cidade, o Museu
Oscar Niemeyer, que apresenta arquitetura impressionante, o
Parque Barigui, o Bosque Alemão e diversas outras opções
de lazer, cultura, entretenimento e gastronomia.

Museu Oscar Niemeyer

www.iufro2019.com
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LOCAL DO CONGRESSO
O Expo Unimed Curitiba é o maior
Centro de Eventos da cidade. Situado no
Campus da Universidade Positivo, a

15 minutos do centro de Curitiba e a
25 minutos do Aeroporto Internacional
Afonso Pena.

2
O complexo está preparado para receber
eventos com ampla programação
simultânea, possui um centro de
exposições e salas multiuso que somam

11.535 m2 de área construída,

São 15 entradas independentes e mais
de 2 mil vagas de estacionamento,

3

com serviços completos de apoio.

1

Expo Unimed Curitiba - Fachada

2

Teatro Positivo Grande Auditório

3

Expo Unimed Curitiba - Asa 2

4

Expo Unimed Curitiba - Asa 3

Fotos: Kelley Ambrósio

distribuídos em dois pisos.

4

www.iufro2019.com
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LOCAL DO EVENTO

Expo Unimed Curitiba
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PATROCÍNIO E EXPOSIÇÃO
Ao se tornar um patrocinador ou expositor deste evento

diamante

R$ 270.000

único, sua empresa o ajudará a ser um sucesso absoluto,
criando uma experiência exclusiva para todos os
participantes. Através do patrocínio e estande, sua
empresa será promovida para mais de 3.000

Área de 90 m²
25 inscrições

participantes. Diversas oportunidades estão disponíveis,

Vídeo de 60'' na Cerimônia de Abertura (produção do vídeo
de responsabilidade da empresa patrocinadora)

possibilitando a qualquer tipo de organização, o

Banner em tira no site do congresso

apoio e adesão ao evento.
Política comercial: Os pacotes de patrocínio e estandes serão
alocados por ordem cronológica de fechamento dos contratos.

Razões para participar:
Alcance mais de 3.000 profissionais e cientistas
da área florestal
Divulgação para um conjunto diversificado
de participantes, de mais de 100 países
Engajamento com profissionais influentes
Visibilidade e conscientização sobre o trabalho
que sua instituição realiza
Demonstre seu trabalho, seus produtos e construa
relacionamentos com potenciais parceiros,
clientes e tomadores de decisão

3 posts da empresa patrocinadora nas redes sociais do
evento (datas a serem definidas)
2 push notification no APP do evento (mensagem de texto
de 140 caracteres direto na tela de atividades do
smartphone dos usuários)
Banner na timeline do APP (datas a serem definidas)
Perfil do patrocinador no APP do evento (personalização da
página do patrocinador no aplicativo, com inserção de
informações, e-mail de contato, imagens, links e redes sociais)
Exibição da logomarca no site e APP oficiais do evento
com link para o site do patrocinador
Aplicação da logomarca em todo o material impresso
de divulgação do evento
Aplicação da logomarca na sinalização interna do evento
Disparo de 02 (dois) e-mails mkt para o mailing do organizador
Menção de agradecimento pelo mestre de cerimônias na
abertura do Congresso

Lance novos produtos no local perfeito para isso

www.iufro2019.com
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platina

R$ 180.000

ouro

Área de 54 m²

Área de 36 m²

20 inscrições

15 inscrições

R$ 110.000

2 posts da empresa patrocinadora nas redes sociais do evento
(datas a serem definidas)

1 post da empresa patrocinadora nas redes sociais do evento
(datas a serem definidas)
1 push notification no APP do evento (mensagem de texto de 140
caracteres direto na tela de atividades do smartphone dos usuários)

1 push notification no APP do evento (mensagem de texto de 140
caracteres direto na tela de atividades do smartphone dos usuários)

Banner na timeline do APP (datas a serem definidas)

Banner em tira no site do congresso

Banner na timeline do APP (datas a serem definidas)
Perfil do patrocinador no APP do evento (personalização da
página do patrocinador no aplicativo, com inserção de
informações, e-mail de contato, imagens, links e redes sociais)

Perfil do patrocinador no APP do evento (personalização da
página do patrocinador no aplicativo, com inserção de
informações, e-mail de contato, imagens, links e redes sociais)
Exibição da logomarca no site e APP oficiais do evento
com link para o site do patrocinador

Exibição da logomarca no site e APP oficiais do evento
com link para o site do patrocinador

Aplicação da logomarca em todo o material impresso
de divulgação do evento

Aplicação da logomarca em todo o material impresso
de divulgação do evento

Aplicação da logomarca na sinalização interna do evento

Aplicação da logomarca na sinalização interna do evento

Menção de agradecimento pelo mestre de cerimônias
na abertura do Congresso

Disparo de 02 (dois) e-mails mkt para o mailing do organizador
Menção de agradecimento pelo mestre de cerimônias
na abertura do Congresso

www.iufro2019.com
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prata

R$ 70.000

Área de 24 m²

IUFRO friend plus

10 inscrições
Banner na timeline do APP (datas a serem definidas)

02 inscrições

Perfil do patrocinador no APP do evento (personalização da
página do patrocinador no aplicativo, com inserção de
informações, e-mail de contato, imagens, links e redes sociais)

Exibição da logomarca no site e APP oficiais do evento
com link para o site do patrocinador

Exibição da logomarca no site e APP oficiais do evento
com link para o site do patrocinador

R$ 18.000

Aplicação da logomarca na sinalização interna do evento
Inserção de material promocional nas pastas dos congressistas

Aplicação da logomarca em todo o material impresso
de divulgação do evento
Aplicação da logomarca na sinalização interna do evento
Menção de agradecimento pelo mestre de cerimônias
na abertura do Congresso

bronze

R$ 35.000

Área de 18 m²
05 inscrições
Perfil do patrocinador no APP do evento (personalização da
página do patrocinador no aplicativo, com inserção de
informações, e-mail de contato, imagens, links e redes sociais)

IUFRO friend

R$ 9.000

Exibição da logomarca no site e APP oficiais do evento
com link para o site do patrocinador
Aplicação da logomarca na sinalização interna do evento
Inserção de material promocional nas pastas dos congressistas

Exibição da logomarca no site e APP oficiais do evento
com link para o site do patrocinador
Aplicação da logomarca em todo o material impresso
de divulgação do evento
Aplicação da logomarca na sinalização interna do evento
Menção de agradecimento pelo mestre de cerimônias
na abertura do Congresso

www.iufro2019.com
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solidário master

R$ 48.000

tabela comparativa de patrocínio
Diamante Platina

20 inscrições
Exibição da logomarca no site e APP oficiais do evento
com link para o site do patrocinador

R$

Inserção de material promocional nas pastas dos congressistas

solidário plus

R$ 24.000

10 inscrições
Exibição da logomarca no site e APP oficiais do evento
com link para o site do patrocinador
Inserção de material promocional nas pastas dos congressistas

solidário amigo
05 inscrições
Exibição da logomarca no site e APP oficiais do evento
com link para o site do patrocinador

R$ 12.000

Prata

Bronze

IUFRO
Friend
Plus

270.000 180.000 110.000 70.000 35.000 18.000

IUFRO Solidário Solidário Solidário
Friend Master
Plus
Amigo
9.000

48.000

24.000

12.000

90 m2

54 m2

36 m2

24 m2

18 m2
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-
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Aplicação da logomarca na sinalização interna do evento
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inserção
material
promocional
nas pastas dos
congressistas

www.iufro2019.com
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EXPOSIÇÃO
estandes
2

Estande avulso - 18 m

R$ 20.000

(4 credenciais de expositor)
2

Estande avulso - 9 m

R$ 15.000

(3 credenciais de expositor)
2

Livrarias/editoras - 9 m
(3 credenciais de expositor)

Entidades sem fins lucrativos - mesa
(2 credenciais de expositor)

R$ 10.000

R$ 3.500

Incluso na estrutura do estande:
Piso em forração grafite (3 mm), aplicado diretamente sobre
o piso do local do evento.
Painéis divisórios em TS branco.
Cobertura em pergolado metálico parcial sem forro (altura de 2,18 m).
01 placa de identificação (0,95 m de comprimento x 0,45 m de altura),
com nome da empresa expositora recortado em vinil.
Iluminação através de spots com braço e lâmpadas PL de 27 w,
(01 spot para cada 3 m² de área de stand).
01 mesa redonda com tampo de vidro.
03 cadeiras.
01 tomada monofásica 220 v / 250 w.

www.iufro2019.com
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itens avulsos
Logomarca exclusiva no programa de bolso

R$ 27.000

Sala Vip / Midia Desk

R$ 7.000

Logomarca nos cordões dos crachás

R$ 36.000

Logomarca nas camisas do staff

R$ 1.800

Estação de águas personalizada - bebedouros

R$ 7.000

Cyber Lounge

R$ 18.000

Ação promocional - área de circulação

R$ 36.000

Festa de Confraternização

R$ 108.000

Estação de carregador de celular

R$ 7.000

Cerimônia de Abertura e Coquetel de Boas Vindas

R$ 54.000

Shuttle Service - logomarca nas capas de cadeiras
+ Adesivo com a logomarca no parabrisa

R$ 72.000

Jantar do Presidente (exclusivo)

R$ 54.000

Vinheta eletrônica de 1'

R$ 54.000

Inserção de material promocional nas pastas

R$ 9.000

Pôsteres eletrônicos - marca institucional
nas telas e estrutura

R$ 14.000

Aplicativo - banner na timeline - 3 postagens

R$ 9.000

Logomarca nos pendrives com conteúdo
dos anais dos trabalhos científicos

R$ 14.000

* Política de cancelamento comercial: Se o expositor ou patrocinador
desejar cancelar a compra antes de 28 de junho de 2019, será cobrada
uma taxa equivalente a 25% do valor total do contrato assinado.
Reembolsos não serão realizados após 28 de junho de 2019.

www.iufro2019.com
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CONTATO
oportunidades de exposição e patrocínio

Embrapa Florestas

MCI - Professional Conference Organiser

ERICH SCHAITZA

GISELE ÁVILA

Estrada da Ribeira, Km 111- Caixa Postal 319
CEP: 83411-000 - Colombo - Paraná - Brasil
T: +55 41 3675.5654
M: +55 41 99527.6965
erich.schaitza@embrapa.br

Coordinator, Sponsorship & Sales
MCI Brasil | São Paulo
Rua George Ohm, 206/230, 19ºa - Torre A
CEP: 04576-020 - São Paulo - Brasil
T: +55 11 3056.6000
M: +55 11 95123-0005
gisele.avila@mci-group.com

www.iufro2019.com
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