




Patrocinadores  10 

Expositores  38 

Apoiadores  98 

Palestrantes   71 

Painéis   17 

Carga Horária  16 
 

Participantes   859 
 

21 e 22 de julho | 8h30 às 18h00  
Centro de Convenções Frei Caneca   

As principais autoridades ligadas ao setor de Eficiência 

Energética estiveram reunidas no COBEE 2014 

A proposta para 2015 é realizar o 12º COBEE e ExpoEficiência maior e ainda melhor com 

temas de relevância que  abordem as dificuldades e apontem soluções eficazes e 

inovadoras visando a melhoria da competitividade das empresas do setor.  



Combate ao desperdício de energia. A hora é agora! 

Este é o tema do 12º Congresso Brasileiro de Eficiência Energética 
O cenário energético brasileiro passa por um momento delicado. Se por um 

lado, a crise hídrica e os níveis dos reservatórios geram incertezas sobre o 
suprimento de energia, por outro lado, o elevado acionamento de usinas 

termelétricas para suprir a demanda de energia determina custos crescentes 

desse insumo, o que impacta diretamente na competitividade das empresas. 

Fica claro que a situação – estrutural e conjuntural – que o Brasil passa hoje 

se prolongará no futuro e a eficiência energética se coloca como alternativa 

viável no curto e médio prazo. 

 

Diante deste panorama, a ABESCO fortalece ainda mais o Congresso 

Brasileiro de Eficiência Energética, com a estruturação de um ambiente de 
negócios e de networking, onde agentes setoriais, especialistas, prestadores 

de serviços e fornecedores poderão interagir e trocar de informações nos 

painéis do Congresso e na Área de Exposição. O conhecimento estruturado, 

a informação correta e transparente repassada por grandes especialistas 

são bases do COBEE 2015. 
 

Venha e participe conosco desta oportunidade de negócios! 
 





“A ExpoEficiencia, acontece em um clima de negócio. Uma feira para 

profissionais da área e onde o cliente final cada vez mais tem se 

mostrado presente para ver as novidades do setor e, principalmente, se 

reunir com os grandes “players” do mercado de Eficiência Energética”. 
ABESCO 

 

A  ExpoEficiencia é um espaço que reúne novas ideias e aplicações que 

contribuem para o processo de planejamento estratégico das empresas, 

para fortalecer a marca de produtos e serviços e impulsionar vendas. 
  

Quer ampliar suas receitas no mercado de eficiência 
energética? 
  

Exponha as soluções em EE da sua empresa e faça negócios com este 

mercado promissor. 

  

Apresente produtos e serviços na feira e estreite relacionamento com um 
público ávido por soluções voltadas à EE. 

  

Oportunidades 

 Aliar e fortalecer a imagem da sua marca em um evento que é 

referência em EE e que trata de temas de relevância nacional 
 Visibilidade no site www.cobee.com.br que é visitado por um público 

interessado em soluções em eficiência energética 

 Oportunidade para apresentar ao público, produtos e serviços com 

foco em eficiência energética 
 Realizar negócios com profissionais que especificam produtos e 

serviços para diversos segmentos de mercado 

 Estreitar relacionamento com o mercado de EE e com a entidade 

representativa deste setor 





A marca da sua empresa aplicada em todas as 

peças (eletrônicas e impressas) de divulgação no 

pré, durante e pós evento. 

 

• teasers 

• convites eletrônicos 

• banners eletrônicos 

• site  

• COBEE News  

• programação 

• pasta / sacola 

• banners de palco, sinalização e foyer 

• crachá 

• certificado 

• bloco 

• pesquisa 

• projeções nos telões 

• outros 



Benefícios 

Cota Ouro Cota Prata Cota Bronze

R$ 90.000 R$ 60.000 R$ 40.000

Pré Evento

• Logomarca em destaque nos materiais impressos do evento l l l

• Logomarca em destaque nas peças eletrônicas do evento l l l

• Logomarca em destaque no site oficial do evento com link l l l

• Texto com apresentação institucional  do patrocinador no site oficial do evento 800 caracteres 500 caracteres 250 caracteres

• Newsletters exclusivas disparadas pela ABESCO para seu mailing l __ __

Durante o Evento

• Logomarca em banners exclusivo na área de exposição l __ __

• Logomarca em banners coletivo na área de exposição l l l

• Logomarca no telão na abertura do evento l l l

• Inserção de material impresso na sacola do Congresso, fornecido pela patrocinador l l l

• Menção da condição de patrocinador na sessão de abertura do evento, pelo mestre de cerimônias l l l

•
Direito de indicar representantes para os workshops técnicos, com palestra e apresentação de cases (temas a 

serem acordados com a comissão organizadora) 
2 1 __

• Participação e fala de um representante na abertura do Congresso l __ __

• Convites eletrônicos (senhas) cortesia para envio aos clientes e à equipe técnica da empresa 20 10 5

•
Veiculação de vídeo institucional na sala de palestra durante os intervalos (coffees) do primeiro e segundo dias

l l
__

Pós Evento

• Logomarca em destaque nas peças eletrônicas pós evento l l l

• Mailing dos participantes do 11º COBEE. l __ __

Na Exposição

• Estande na ExpoEficiência em localização privilegiada 30m² 20m² 12m²

• Logomarca colorida aplicada nas testeira do estande l l l

(*) Estande com montagem básica
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Incentivos a participação

1. Associados da ABESCO ESCOs tem direito a 20% de desconto nos valores da tabela

2. Associados da ABESCO não ESCOs tem direito a 10% de desconto nos valores da tabela

3. Os valores poderão ser parcelados desde que a última parcela seja quitada 30 dias antes do evento



• Participar de um evento que esta focado em um tema  

   de grande alcance social e que desperta a atenção  

   da mídia  

• Exposição da marca no site e peças do COBEE  

• Divulgação para os mailings da ABESCO e das  

    entidades parceiras 

• Acesso ao mailing do evento 

• Visibilidade na mídia especializada com anúncios e   

    matérias 

• Assessoria de Imprensa focada no evento  

• Relacionamento com os principais players do  

    mercado  

• Fortalecimento da imagem institucional e  

    mercadológica  

• Prospecção de novos negócios 

• Ações de marketing pré e pós evento 

• Possibilidade de apresentação de conteúdo no  

   congresso  



Investimento 

• COBEE Team T-Shirts - ( 01 Cota Exclusiva ) R$ 4.000,00 

Logo em destaque nas camisetas da equipe de Staff durante todo o evento (Expo e Congresso) 

• Lounge de Networking e descanso - ( 01 Cota exclusiva ) R$ 6.000,00 

Logo em destaque em banners na área do lounge, disponibilidade de distribuição de material  

promocional 

• Coffee Break - ( 04 Cotas disponíveis ) R$ 8.000,00 

Logo em destaque nos prismas das mesas, guardanapos  e um banners exclusivo na área de coffee break 

(Esse coffee break é patrocinado por / logo da empresa ) 

• Coquetel de Encerramento do 1º dia ( 02 Cotas disponíveis ) R$ 10.000,00 

Recepção de boas vindas, logo em destaque em banners no ambiente do coquetel e disponibilidade de  

distribuição de material promocional 

• Salas Temáticas  (até 100 pessoas) R$ 12.000,00 

Logo em destaque  em banner exclusivo dentro das salas temáticas (2º dia de evento) 

(A progamação desta sala é patrocinada por / logo da empresa) 

Veiculação de vídeo institucional nos intervalos da programação 

Distribuição de material promocional para participantes 

2 convites cortesia para acesso full à sala patrocinada 

• Salas Temáticas (até 200 pessoas) R$ 18.000,00 

Logo em destaque  em banner exclusivo dentro das salas temáticas (2º dia de evento) 

(A progamação desta sala é patrocinada por / logo da empresa) 

Veiculação de vídeo institucional nos intervalos da programação 

Distribuição de material promocional para participantes 

4 convites cortesia para acesso full à sala patrocinada 





Seja um Expositor 

Incentivos a participação 
 

Associados da ABESCO tem direito a 20% de desconto nos valores da tabela 

 
Empresas não associadas a ABESCO tem direito a 10% de desconto até Abril de 2015 

 

Os valores poderão ser parcelados desde que a última parcela seja quitada até 30 dias antes do evento 

Condições e reciprocidades 
• Estande na área de exposição com montagem básica (sistema octanorm ou similar, carpete forração cinza, logo  

   colorido em testeira  iluminada, 1 mesa com 3 cadeiras, 1 lixeira, balcão, 1 tomada e iluminação 

 

• 3 convites eletrônicos (senhas) cortesia para envio aos clientes e à equipe técnica da empresa 

Investimento 

Valores acima incluem as seguintes taxas: limpeza pavilhão, extintor e energia básica (Kva) 

Montagem  Valor Original 
Associados 

ABESCO  

desconto 20% 

Não Associados 
desconto 10% 

9m² R$ 9.385,30 R$ 7.510,30 R$ 8.450,00 

12m² R$ 12.235,30 R$ 9.790,30 R$ 11.010,77 

16m² R$ 16.035,30 R$ 12.830,30 R$ 14.430,30 

20m² R$ 19.835,30 R$ 15.870,30 R$ 17.850,30 

30m² R$ 24.635,30 R$ 19.700,30 R$ 22.170,30 



 Cordão de crachá no Congresso e Expo   R$ 7.000,00 

 Squeeze  550ml      R$ 6.000,00 

 Adesivo de Coluna  na Expo     R$ 3.000,00 

 (1 coluna)   

 Adesivo de Chão na Expo    R$ 5.000,00 

(10 unidades)  

 Blimp/Roof Top na entrada da Expo  R$ 8.000,00 

(1 unidade)   

 Capa de Poltrona no Congresso            Cada Cota R$  6.000,00  

(2 cotas) 

Manual de Merchandising 

Exclusividade R$ 10.000,00 

Sua marca em evidência na ExpoEficiência 

 

As ações de merchandising visam valorizar a imagem de marca, maximizando o 
potencial de venda dos seus produtos em detrimento dos produtos da concorrência. 

 

Oportunidade para sua empresa se destacar  



COBEE na Mídia 
 



COBEE na Mídia 
 



COBEE na Mídia 
 



Comercialização 

 

Adriano Pegorelli 

adriano@anggulo.com.br 

(11) 5031 2707 | 99622 8236 


