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EVENTOS
2022
Eventos organizados pela ABICOL - Associação Brasileira da
Indústria de Colchões, dedicados ao desenvolvimento do setor
colchoeiro nacional, onde para fabricantes, fornecedores,
distribuidores, lojistas, prestadores de serviços podem se
encontrar, compartilhar experiências e conhecimento.
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Os Eventos

Apresentação
Em 2022, a agenda de eventos da Associação Brasileira da Indústria de Colchões
ABICOL, contará com dois grandes eventos: o CONGRESSO NACIONAL DAS
INDÚSTRIAS DE COLCHÕES e a CONVENÇÃO DE ASSOCIADOS. O Congresso será
realizado em Brasília-DF (?), nos dias 23 e 24 de junho, e terá como tema principal
“Colchão: da produção ao consumo” que promoverá um diálogo entre
colchoeiros, fornecedores, lojistas e especialistas em temáticas relacionadas ao
mercado global, para propiciar atualização e visibilidade dos mais modernos
estudos, sistemas e processos para desenvolvimento do setor colchoeiro. Já a
CONVENÇÃO DE ASSOCIADOS, será realizada no período de 18 a 20 de
novembro, em Itapema-SC, e terá na sua programação a homenagem aos
Notáveis Industriais Colchoeiros, além da eleição de diretoria para o biênio 20232024.
Considerando os dois eventos e a presença dos mais importantes produtores de
colchões do Brasil, além de qualificado público de interesse, estima-se a
participação de 500 (quinhentas) pessoas, com uma programação composta por
palestras, mesas redondas, homenagens e apresentações culturais.
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CONGRESSO E CONVENÇÃO
CONGRESSO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS DE COLCHÕES
Objetivos:
Oportunizar, aos fabricantes de colchões associados e não associados à ABICOL,
lojistas e demais público de interesse, atualização acerca dos avanços e das práticas
inovadoras relacionadas à produção e à comercialização de colchões.
Estimular a produção de conhecimento na perspectiva do bem-estar e satisfação do
consumidor.
Participantes:
Fabricantes de colchões, associados e não associados à ABICOL;
Fornecedores de produtos e serviços para o setor colchoeiro;
Lojistas de colchões e de produtos para o repouso;
Representantes comerciais do setor de colchões;
Profissionais liberais e especialistas dedicados às temáticas da indústria; colchoeira.
Período:
de 23 a 24 de junho de 2022.
Local:
Brasília - DF
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CONGRESSO E CONVENÇÃO

CONVENÇÃO DE ASSOCIADOS
Objetivos:
Homenagear personalidades que se destacam na história do setor colchoeiro nacional
concedendo em cerimônia a comenda "Félix Raposo" aos Notáveis Industriais
Colchoeiros;
Realizar eleição de diretoria do biênio 2023-2024;
Promover palestra sobre "Cenários e Tendências" para estimular o plano de ação para o
biênio 2023-2024;
Propiciar a interação social entre os associados da ABICOL.
Participantes:
Fabricantes de colchões associados à ABICOL;
Fornecedores associados à ABICOL;
Convidados dos associados (pessoa física próxima ou familiar).
Período:
de 18 a 20 de novembro de 2022.
Local:
Itapema -SC
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COTAS DE PATROCÍNIO
Cota Ouro

Cota
Ouro
R$ 100.000,00

Inserção da logo da empresa em todo o material de divulgação do evento que for
contratado, seja na versão impressa e ou digital.
Inserção da logo da empresa em todo o material impresso e digital do evento que for
contratado e confeccionado, portanto, exceto material cortesia ofertado por qualquer
empresa e ou instituição.
Divulgação da logo da empresa no início e intervalo entre palestras em auditório.
Direito de distribuir brindes e materiais promocionais, no CONGRESSO e na CONVENÇÃO.
Citação do nome do patrocinador, como ouro, pelo mestre de cerimônia, na abertura do
CONGRESSO e na abertura da CONVENÇÃO e quando do encerramento de ambos.
Direito de fornecer botton com a logo da empresa a ser usado pelo pessoal da recepção do
CONGRESSO.
Direito de fazer abertura de uma das palestras da grade do CONGRESSO (leitura de texto
produzido pela organização).
Até 15 (quinze) lugares reservados para convidados da empresa em área VIP do
CONGRESSO.
Direito de promover programação extra (como coquetéis, jantares e outros) em horários
que não concorram com a programação oficial do dia, com a possibilidade de reserva de
agenda e menção na agenda oficial do CONGRESSO e ou da CONVENÇÃO.
Direito de divulgação da empresa em duas páginas, em duas edições consecutivas, da
revista Universo ABICOL.
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COTAS DE PATROCÍNIO
Cota Prata

Cota
Prata
R$ 70.000,00

Inserção da logo da empresa em todo o material impresso e digital do evento que for
contratado e confeccionado, portanto, exceto material cortesia ofertado por qualquer
empresa e ou instituição.
Direito de distribuir brindes e materiais promocionais, no CONGRESSO e na
CONVENÇÃO.
Citação do nome do patrocinador pelo mestre de cerimônia, na abertura do
CONGRESSO e na abertura da CONVENÇÃO e quando do encerramento de ambos.
Até 10 (dez) lugares reservados para convidados da empresa em área VIP do
CONGRESSO.
Direito de promover programação extra (como coquetéis, jantares e outros) em horários
que não concorram com a programação oficial do dia, com a possibilidade de reserva de
agenda e menção na agenda oficial do CONGRESSO e ou da CONVENÇÃO.
Direito de divulgação da empresa em uma página, em duas edições consecutivas, da
revista Universo ABICOL.
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COTAS DE PATROCÍNIO
Cota Bronze

Cota
Bronze
R$ 50.000,00

Inserção da logo da empresa em todo o material impresso e digital do evento que for
contratado e confeccionado, portanto, exceto material cortesia ofertado por qualquer
empresa e ou instituição.
Direito de distribuir brindes e materiais promocionais, no CONGRESSO e na
CONVENÇÃO.
Citação do nome do patrocinador pelo mestre de cerimônia, na abertura do
CONGRESSO e na abertura da CONVENÇÃO e quando do encerramento de ambos.
Até 05 (cinco) lugares reservados para convidados da empresa em área VIP do
CONGRESSO.
Direito de promover programação extra (como coquetéis, jantares e outros) em horários
que não concorram com a programação oficial do dia, com a possibilidade de reserva de
agenda e menção na agenda oficial do CONGRESSO e ou da CONVENÇÃO.
Direito de divulgação da empresa em uma página, em uma edição, da revista Universo
ABICOL.
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CONSIDERAÇÕES

A reserva de cota deverá ser feita no email:
secretaria@abicol.org, até o dia 23 de novembro de 2021
Para atender algumas necessidades específicas,
poderemos estudar propostas de patrocínio personalizado.
A data limite para as sugestões será até o dia 23 de
novembro de 2021.
Os contratos de patrocínio serão fechados até o dia 10 de
dezembro de 2021.
O pagamento das cotas deverá ser realizado
exclusivamente por meio de depósito em conta corrente
da ABICOL.

Para participar dos eventos como um Patrocinador, a
empresa interessada deve entrar em contato por
email secretaria@abicol.org, até o dia 23 de novembro
de 2021.
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Contato
TELEFONE
11 4152-1847

EMAIL

secretaria@abicol.org

WEBSITE
www.abicol.org

