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CONCEITO

Encontro promovido pela SUCESU-SP entre empresas fornecedores de serviços e
produtos (contratante), e público com potencial de compra.

PÚBLICO ALVO DO ENCONTRO

O público alvo será definido pela empresa contratante.
Principais abrangências:

• Clientes.
• Potenciais Clientes.
• Parceiros.
• Potenciais parceiros.
• Outros interessados.

DURAÇÃO E LOCAL

O encontro terá a duração de 3 horas, das 9h às 12h. O acesso ao local estará
liberado a partir das 8h.

Será realizado no Auditório da SUCESU-SP, com capacidade até 70 participantes,
localizado à Rua Prof. Tamandaré Toledo, 69 – 3º andar – CEP 04532-020 –
Espaço Kinoplex – Bairro Itaim Bibi – São Paulo – Capital.

Caso haja interesse, a SUCESU-SP poderá organizar o encontro em outro local,
conforme tratativas adicionais.



SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DISPONIBILIZADOS PELA SUCESU-SP

 Cessão do espaço físico.
 Serviços de recepção.
 2 cafés (recepção dos participantes e no intervalo para networking). Os cafés

seguirão o padrão disponibilizado pela SUCESU-SP. Outras opções poderão ser
negociadas.

 Degustação de cafés, como serviço opcional.
 1 banner com a logomarca do contratante (maior) e da SUCESU-SP. Poderão ser

adicionados outras logomarcas ao banner.
 Colocação de banners próprios, no local, pela empresa contratante.
 Distribuição de material institucional e promocional produzido pela empresa

contratante.
 Divulgação do evento através de seus canais de marketing digital: e-mail

marketing, site, facebook e newsletter. A SUCESU-SP poderá enviar e-mail
marketing para a lista de contatos fornecida pela contratante.

 Relação dos participantes do encontro, contendo e-mail, celular, empresa e cargo.
 Pesquisa de satisfação com os participantes do encontro.
 Acesso gratuito ao evento para todos os participantes inscritos ou convidados.
 Concessão de 1 anuidade anual, como Pessoa Física, aos participantes.
 Infraestrutura audiovisual e apoio operacional para projeção de apresentações e

vídeos.
 Estacionamento, como serviço opcional.


