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Zoom de Alinhamento
 

Participação de Fornecedores e 
Formas de Divulgação de 
Produtos e Serviços no

 
ENCONTRO NACIONAL DAS 

INDÚSTRIAS DE COLCHÕES 2022
 

Dia 05 de maio de 2022



Evento organizado 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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ENICOL 2022
Dia 24 de junho de 2022 – Brasília Palace Hotel
Horário: das 10h às 17h

*Empresas Associadas: No dia 23 de junho, véspera do Encontro 
Nacional, haverá reunião de associados da ABICOL no mesmo 
local



ENCONTRO NACIONAL DAS INDÚSTRIAS DE COLCHÕES

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.

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.

24 de junho de 2022.

Brasília Palace Hotel  BRASÍLIA - DF

Objetivos: 

Participantes: 

Período: 

Local:
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 Painel de Fornecedores

OPÇÕES DE DIVULGAÇÃO DE PRODUTO OU SERVIÇO

 
1.

   2. Expositores
   3. Brindes e Folders
   4. Patrocínio de Palestra
   5. Patrocínio de Happy Hour
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EXPOSITORES

R$ 500,00 - Se for 
ASSOCIADOS

R$ 1.000,00 - Se Não for 
ASSOCIADOS

INVESTIMENTO:

Sala com 8 (oito) expositores - mesa redonda e duas 
cadeiras, cerca de 2 metros quadrados por expositor. O 

lugar de cada empresa expositora será definido por sorteio.
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Brindes e Folders
SEM CUSTO - entrega no local, distribução feita pelo 
pessoal de apoio, nas mesas

Patrocínio de Palestra
R$ 20 mil - podendo esse valor ser dividido entre os 
interessados pelo patrocínio

Patrocínio de Happy Hour
R$ 20 mil - podendo esse valor ser dividido entre os 
interessados pelo patrocínio. Happy será dia 23 de junho, 
das 19h às 22h30 na Sociedade Hípica de Brasília



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 ENCONTRO.
Citação do nome do patrocinador, como ouro, pelo mestre de cerimônia, na abertura do
ENCONTRO  quando do encerramento.
Direito de fornecer botton com a logo da empresa a ser usado pelo pessoal da recepção do 
ENCONTRO.
Até 4 (quatro) lugares reservados para convidados da empresa nas primeiras fileiras do EVENTO. 
ATENÇÃO: É NECESSÁRIO FAZER A INSCRIÇÃO POR PARTICIPANTE
Direito de divulgação da empresa em UMA página na próxima edição da revista

       Universo ABICOL.

Cota Ouro

COTAS DE PATROCÍNIO

Cota
      Ouro

R$ 10.000,00
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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 ENCONTRO.
Citação do nome do patrocinador pelo mestre de cerimônia, na abertura do ENCONTRO 
e quando do encerramento.
Até 02 (dois) lugares reservados para convidados da empresa  ATENÇÃO: É NECESSÁRIO 
FAZER A INSCRIÇÃO POR PARTICIPANTE
Direito de divulgação da empresa em MEIA página da revista Universo ABICOL.

Cota Prata

COTAS DE PATROCÍNIO

Cota
      Prata

R$ 7.000,00
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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 ENCONTRO.
Citação do nome do patrocinador pelo mestre de cerimônia, na abertura do ENCONTRO 
Até 02 (dois) lugares reservados para convidados da empresa ATENÇÃO: É NECESSÁRIO 
FAZER A INSCRIÇÃO POR PARTICIPANTE

Cota Bronze

COTAS DE PATROCÍNIO

Cota
      Bronze

R$ 5.000,00
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A reserva de patrocínio ou de espaço na área de 
expositores deverá ser feita por email 
secretaria@abicol.org, até o dia 30 de maio ou enquanto 
houver disponibilidade  

Os compromissos de patrocínio serão fechados, 
impreterivelmente, até o dia 10 de junho de 2022.

O pagamento referente às cotas e ou a qualquer outro tipo
de participação dentro do plano de patrocínio deverá ser
realizado por meio de depósito em conta corrente da
ABICOL ou boleto.

CONSIDERAÇÕES
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