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1
PATROCINADOR
PRINCIPAL
EMPRESAS NÃO CONCORRENTES

6.500 €

CONTRAPARTIDAS SUPORTES DE DIVULGAÇÃO

logotipo nos suportes de 
comunicação
 

sinalização com logotipo 
no Congresso, no 
pavimento - 3 inscrições

comunicação exclusiva 
no site em área destinada 
ao patrocinador com link 
para o site da empresa

stand na entrada 
junto ao foyer 9m2

spot publicitário entre 
sessões na sala principal 
do congresso

documentação nas 
pastas dos congressistas

pack “cartão de visita”

jornal do Congresso 
em papel 2 edições
 (Jul+Out -15.000 exemp.)
 

site do Congresso

sacos/pastas

campanha institucional 
RTP

J.A. especial Congresso

caderno destaque edição 
especial Congresso



2
STAND FEIRA 
DE MATERIAIS
ÁREAS DE 9M² DE OCUPAÇÃO DIRECTA
ESPAÇO ORGANIZADO PRONTO A OCUPAR

2.900 €

CONTRAPARTIDAS SUPORTES DE DIVULGAÇÃO

sinalética do stand
com logotipo
 

inclui mobiliário de apoio

electrificação

stand na entrada 
junto ao foyer 9m2

uma entrada 
na biblioteca de materiais

pack “cartão de visita”

jornal do Congresso 
em papel 2 edições
 (Jul+Out -15.000 exemp.)
 

site do Congresso

caderno destaque edição 
especial Congresso

pack cartão de visita 
de todos os aderentes 
à feira nas pastas dos 
participantes



3
BIBLIOTECA 
DE MATERIAIS
ÁREA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA SELFSERVICE

480 €

CONTRAPARTIDAS

inscrição de um
catálogo e até 3 flyers

 

pen

pack “cartão de visita”
( impressão de cartão 
visita personalizado, com 
dados de contacto , nome 
e logotipo para incluir nas 
pastas dos congressistas. 
Produção da peça pela 
Ordem dos Arquitectos)



4
PUBLICIDADE 
TÉCNICA
MUPIS/PAINÉIS INFORMATIVOS JUNTO ÀS ÁREAS SOCIAIS

1.500 €

CONTRAPARTIDAS

publicidade técnica

 

formato mupi
120cmx175cm

impressão 
Ordem dos Arquitectos

colocação junto a áreas 
de maior circulação e 
tráfego de pessoas



iINFORMAÇÕES

STAND FEIRA DE MATERIAIS PUBLICIDADE TÉCNICA CONTACTOS

BIBLIOTECA DE MATERIAIS CARTÕES DE VISITAS PARA PASTAS

Montagem 
24 de Outubro e 
manhã de 25 de Outubro. 

Desmontagem 
27 e 28 de Outubro.

Entrega dos Volumes 
nos dias 23 e 24 de Outubro.

Os volumes devem 
vir identificados com: 
o nome de empresa, número 
de volumes com designação de 
Biblioteca de Materiais e numerados.

Enviar e-mail de confirmação para 
diogo.pascoal@ordemdosarquitectos.pt 

Pretende-se informar os aderentes ao 
espaço com conteúdos das empresas 
sobre soluções e produtos. 

A paginação é assegurada 
pela Ordem dos Arquitectos.

Publicidade Técnica/Mupi: 
• Título+site
• Logotipo da empresa
• Texto até 2.000 caracteres  

(c/ espaços),
• Ficha técnica de produto 
• 2 a 4 imagens em 300dpi

Centro de Congressos do Arade, Lagoa
Encosta do Arade, Parchal, 
8400-611 Lagoa

Telefone: 
282 498 577

Telefone de contacto 
Ordem dos Arquitectos: 
Maria Miguel – 919697559

Podem participar neste formato as 
empresas que patrocinam o Congresso, 
os aderentes à Feira de Materiais e à 
Biblioteca de Materiais.

Cartão inclui: 
• Logotipo da empresa
• Nome do responsável de contacto
• Cargo do responsável de contacto 
• E-mail
• Web




