Curitiba, 17 de Janeiro de 2018.

Estamos encaminhando apresentação comercial convidando os associados da ABLP para participar como
EXPOSITOR no evento SUSTENTARE – Feira do Meio Ambiente Industrial, Saneamento, Reciclagem
e Energias Alternativas.
A SUSTENTAREcompreenderá a feira comercial, palestras técnicas promovidas pelos expositores e
apoiadores, e oSimpósio Nacional de Reciclagem Agrícola de Resíduos de Origem Urbano e Rural.
DATA e LOCAL:
• De 31 de julho a 02 de agosto 2019.
• Centro de Eventos do CIETEP/FIEP
• Av. Comendador Franco, 1341. Jardim Botânico. Curitiba – PR.
• Entrada franca.
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JUSTIFICATIVA:
Paraná é conhecido por valorizar ações sustentáveis, sede ideal para a realização de um evento com
abrangência nacional visando a geração e realização de negócios através da apresentação de
marcas,promoção, lançamento, exposição e comercialização de produtos, serviços, equipamentos e
tecnologias dos setores de reciclagem, saneamento ambiental, energias alternativas e meio ambiente
industrial; promoção e incentivo adequado da gestão ambiental; disseminação de ciências e
tecnologias direcionados a economia verde no ambiente urbano, rural, industrial e comercial.
OBJETIVOS DO EVENTO:
Ser o principal ponto de encontro para estimular a geração e realização de negócios entre
fornecedores e consumidores dos diferentes segmentos abrangentes do setor.
Dar visibilidade, incentivar e promover alternativas científicas e mercadológicas que atendam as
demandas de consumo, gerando oportunidades comerciais, desenvolvimento socioeconômico e
inclusão sócio ambiental, através de uma integração e participação nacional.
Promover o intercâmbio entre o setor empresarial, comercial, industrial e comunidade científica.
Sinalizar rumos e perspectivas com a intenção de possibilitar o desenvolvimento sustentável inseridos
em padrões de desenvolvimento ético e profissional.
Fomentar políticas públicas e privadas em favor da utilização de tecnologias, equipamentos e serviços,
e das boas práticas de incentivo a sustentabilidade no ambiente urbano e rural.
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PÚBLICO EXPOSITOR:
Iniciativa Privada:Indústrias, fabricantes, distribuidores, revendedores e representantes de máquinas,
equipamentos, acessórios, insumos, tecnologias, serviços de gestão, transformação, transportes,
logística, armazenamento, geração e utilização de energias alternativas, saneamento, reciclagem
comercial e meio ambiente industrial;
Instituições de economia mista, gestores de resíduos especiais, tecnologia limpa, de tratamento,
reutilização e revitalização de lodos e resíduos gerados em processos fabris, industriais, domiciliares e
hospitalares;
Saneamento ambiental, laboratórios e organizações certificadoras, materiais auxiliares e consultorias
ambientais;
Instituições financeiras e de fomento que incentivem o setor;
Setor público: prefeituras, secretarias, companhias de saneamento, instituições de gestão e apoio à
sustentabilidade e ao meio ambiente industrial das esferas federal, estadual e municipal;
Universidades, escolas técnicas de ensino e veículos de comunicação com programas e projetos
direcionados ao desenvolvimento ambiental sustentável.
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PÚBLICO VISITANTE:
Profissionais, gestores e administradores dos diversos segmentos industriais e comerciais;
Engenheiros agrônomos, ambientais, químicos, geólogos e profissionais da área de desenvolvimento
de tecnologias, prestadores de serviços, técnicos, tecnólogos e autônomos interessados em conhecer
o que há de mais moderno em meio ambiente industrial, gestão, redução e tratamento de resíduos,
saneamento ambiental, reciclagem, logística reversa, energias alternativas e renováveis;
Profissionais da área de responsabilidade social e marketing institucional;
Administradores e servidores públicos, secretários municipais, estaduais e federais possuidores ou
interessados em adquirir soluções, sistemas e tecnologias sustentáveis;
Universidades, instituições e profissionais em geral envolvidos e interessados no tema;
Profissionais e veículos de comunicação especializados em sustentabilidade e gestão ambiental.
EVENTOS SIMULTÂNEOS – Técnicos e Científicos:
Simpósio Nacional de Reciclagem Agrícola de Resíduos de Origem Urbano e Rural:
Tem como objetivo a difusão de ciência e tecnologia através de temas importantes como: resíduos
sólidos e orgânicos, compostagem, reciclagem e reconversão de lodos, energias alternativas,
saneamento e licenciamento ambiental, políticas públicas para a reciclagem e logística reversa, entre
outros.
Palestras e Oficinas Técnicas:
Promovida por expositores e apoiadores direcionados a atualização e capacitação de profissionais
atuantes nos setores público e privado no ambiente urbano, rural, industrial e comercial.
PLANO DE MÍDIA:
O evento terá divulgação com abrangência nacional de acordo com planejamento de mídia, com ênfase
na utilização de veículos especializados, distribuição de folders, cartazes, convites, anúncios em revistas
técnicas, outdoors, rádios e mídias sociais. Mídia espontânea gerada pelo apelo do tema e da divulgação
promovida por expositores, instituições apoiadoras, releases e notas informativas produzidas e
distribuídas pela assessoria de imprensa a partir de fevereiro de 2019.

INVESTIMENTO EXPOSITOR:

VALOR:

•

Locação de espaço em área livre, demarcado direto no piso do pavilhão
(Construção do stand por conta do expositor).

•

Locação de espaço com stand construído em montagem básica (modelo padrão).
Composta de divisórias com painel chapa branca TS, montante em alumínio
anodizado com 2,20 m de altura, forração na cor grafite aplicado no piso do
pavilhão, iluminação na razão de um spot de luz para cada 4,0 m², uma tomada
comum 220V, incluso 1 KvA energia elétrica, testeira de 48cm X 98cm com
logomarca, arte fornecida pelo expositor.

R$ 270,00/m²

R$ 320,00/m²

Forma de pagamento:
•

•
•

Parcelas fixas através de boleto, cartão de crédito, com vencimento da última parcela para o dia
24/06/2019.
Observação:
Projetos diferenciados, mobiliários e complementos adicionais serão orçados separados e
individualmente.
Desconto de 15% para os associados desta instituição que tenham interesse em participar
como EXPOSITOR no evento.
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Apoio:
Projeto Agronomia e Sustentabilidade da UFPR.
Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná Curitiba – AEAPR-Curitiba.
Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental e Sanitária – FNEAS
ABETRE - Associação Brasileira das Empresas de Tratamento de Resíduos.
ABIVIDRO Associação Técn. Brasileira das Inds. Automáticas de Vidro.
ABEAÇO - Associação Brasileira de Embalagens de Aço.
Porque participar da EXPO SUSTENTARE 2019:
Apresentar, promover e fortalecer sua marca e seus produtos, serviços e tecnologias ao público
qualificado, direcionado, profissional e consumidor.
Iniciar contatos, desenvolver novos mercados, novos clientes e fornecedores.
Prospectar, gerar e realizar novos negócios com profissionais, gestores, decisores e consumidores dos
setores abrangentes a gestão e sustentabilidade ambiental.
Associar sua marca junto ao maior e mais tradicional evento promotor da sustentabilidade e da
economia verde no sul do Brasil.

*Recicle seus conceitos, pratique o desenvolvimento sustentável, incentive a economia verde*
“Apresente aqui sua empresa”.

Certos da atenção, agradecemos e ficamos a disposição para mais informações necessárias.

Atenciosamente,

Elenir Bordignon
Monte Bello Eventos
Fone: 41 3203-1189 | Cel: 41 99780-0312 | WhatsApp: 41 99995-8837
elenir@montebelloeventos.com.br
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