
XXII  XXV TECNICELPA e XI CIADICYP 2021 
  Conferência Internacional da Floresta, Pasta e Papel 
 10, 11, 12 março 2021, HOTEL VILA GALÉ, COIMBRA, Portugal 

 

Pf ver Contrapartidas e Requisitos no verso -> 

 FICHA DE ADESÃO 
 

 

PATROCÍNIOS 

Contrapartidas descritas no verso (vff)    ≥ 6 000 € …………..………..…………….Indicar o valor 

 

APOIOS 

Contrapartidas descritas no verso (vff) de 3 500 € até 5999 €……….…………...…Indicar o valor 

 

PUBLICIDADE 

     Programa Final A5   Livro de Resumos A4          

Verso da Capa (exclusivo) …………. 1 100 €  1 000 €   

Contra Capa (exclusivo)…………….. 1 750 €  1 650 €   

Verso da Contra Capa (exclusivo) …….. 1 100 €  1 000 €   

Página A4 ………………..………………………….……………… 800 €   

½ Página A4 ……………….………………….…………………… 450 €   

Patrocínio de almoço cada dia (vff) ……………….………………………………….…… 2000 €  

Pastas da conferência (exclusivo) (vff) ………………………….………………………… 3000 €  

Fitas dos crachás (exclusivo) (vff) ………………………………………...………….…… 3000 €  

 

EXPOSIÇÃO - EXPOCELPA 

  Sócio Tecnicelpa     Não Sócio 

Reserva até 01 dezembro 2020 ……………………….. 1500 €/módulo  2500 €/módulo 

Reserva a partir de 02 dezembro 2020 ……………… 2000 €/módulo  3500 €/módulo 

Indicar pf o(s) número(s) do(s) módulo(s) pretendido(s) de acordo com a planta anexa  

………………………………………………………………………………………………………………………. 
Informamos que os stands não terão a estrutura usual de painéis laterais envolventes, ver site 

 

IDENTIFICAÇÃO da EMPRESA 

 

Nome da Empresa: ………………………………………………………………..……………..……………. 

NIPC: ………………………………………. 

Morada: ………………………………..……………………………………………………………………….. 

Localidade: ………………………………….……………………………………………..…………………… 

Código Postal: ………………………….…………………………………………….….…………………….. 

Valor total da adesão: (Patrocínio/Apoio+Publicidade+Exposição)……………………..……………..…… € 

 

Data: ………….………….… 

 

Assinatura e carimbo: …………………….…………………………….. 

RESERVADO 

RESERVADO 

RESERVADO RESERVADO 

RESERVADO 
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FICHA DE ADESÃO / CONTRAPARTIDAS 

PATROCÍNIOS  

• Inscrição de dois (2) participantes 

• Inscrição de dois (2) acompanhantes no jantar de gala. Não dispensa a inscrição e registo, apena isenta o 
pagamento 

• Um "Banner" no website do evento (150 x 120 pixels) 

• Vídeo publicitário de 1´ minuto a passar em looping nos coffee breaks 

• Logótipo em todos os emails de divulgação do evento 

• Logótipo com link empresa no website do evento 

• Logótipo impresso no Livro de Resumos  

• Logótipo impresso no Programa da conferência 

• Logótipo em Roll-ups no átrio e na sala de conferência.  As posições e dimensão de todos os logos, são 
proporcionais aos valores do patrocínio 

• Uma página de publicidade no Livro de Resumos 
 

APOIOS  

• Inscrição de um (1) participante 

• Inscrição de um (1) acompanhante no jantar de gala. Não dispensa a inscrição e registo, apena isenta o 
pagamento 

• Logótipo em todos os emails de divulgação do evento 

• Logótipo com link empresa no website do evento 

• Logótipo impresso no Livro de Resumos  

• Logótipo impresso no Programa da conferência 

• Logótipo em Roll-ups no átrio e na sala de conferência.  As posições e dimensão de todos os logos, são 
proporcionais aos valores do apoio 

• Meia página de publicidade no Livro de Resumos 
 

PUBLICIDADE (opções unitárias) 

• Contracapas, versos de capa e de contracapa, e páginas no Livro de Resumos A4 e Programa A5 

• Patrocínio de almoço (referido no programa, ementas, roll-up local e publicidade na sala) 

• Pasta Exclusiva da conferência a distribuir a todos os participantes, com o logo do patrocinador 

• Fitas Exclusivas, para crachás dos participantes, com Tecnicelpa e o logo do patrocinador 
 

STAND EXPOSIÇÃO - EXPOCELPA 

• Cada módulo terá 2 m x 2 m, mas não tem paredes envolventes 

• Inclui a carpete no chão 

• Um conjunto de mesa e dois bancos de pé alto 

• Identificação vertical do expositor 

• Extensão elétrica 

• Almoços e coffee breaks para 2 representantes por cada módulo (sem acesso às conferências, nem ao 
jantar de gala) 

Outro mobiliário adicional terá que ser fornecido/ contratado pelos expositores, sob sua responsabilidade e encargo. 

 

A adesão considera-se efetiva, após a liquidação correspondente. 
 

LOGÓTIPO E ANÚNCIOS DE PUBLICIDADE / REQUISITOS 

Para garantir uma adequada qualidade de impressão, os ficheiros em formato digital terão de preencher os 
seguintes requisitos: 

• Formato TIF ou JPG. 

• Resolução mínima de 300 Dpi´s. 

• 4 cores (CMYK) 

• "Banner" no website do evento (150 x 120 pixels) 
 


