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Um evento da:

O Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) tem a grande satisfação de lhes apresentar o pré-lançamento
das oportunidades de patrocínio para o IX Congresso CAM-CCBC de Arbitragem.
Ao longo dos últimos oito anos, desenvolvemos e aprimoramos o Congresso CAM- CCBC de Arbitragem (“Congresso”). A infraestrutura cuidadosamente
organizada, combinada com uma perspectiva pragmática sobre os desafios da arbitragem, contribuíram para que o evento adquirisse relevância global,
garantindo um espaço de honra na agenda da arbitragem internacional.
O Congresso também celebra São Paulo como sede de arbitragens internacionais, inaugurando, ano após ano, a São Paulo Arbitration Week (SPAW),
uma semana inteira de eventos organizados de forma colaborativa por diversas instituições nacionais e internacionais.
Após dois anos de Congresso 100% online, retornaremos ao Hotel Hilton São Paulo Morumbi, na garantia do tão esperado reencontro presencial com o público.
Será uma grande honra contar com o seu apoio para seguirmos juntos nesta missão e promover o tão necessário debate sobre o hoje e o amanhã da arbitragem.
Cordialmente,

Eleonora Coelho
Presidente

Patrícia Kobayashi
Secretária Geral

Sobre o CAM-CCBC
Fundado em 1979, o CAM-CCBC é a instituição brasileira pioneira na
administração dos métodos adequados de resolução de
controvérsias. Especializado na administração de disputas
comerciais complexas, o CAM-CCBC é o líder brasileiro do setor e
responsável por uma parcela expressiva das arbitragens do país,
envolvendo partes nacionais e estrangeiras.
Conheça mais em www.camccbc.org.br

Sobre o congresso
O Congresso é promovido anualmente pelo CAM-CCBC, desde 2014,
para abordar o hoje e o amanhã da arbitragem, o método mais utilizado
na resolução de disputas comerciais complexas no mundo.
O evento tradicionalmente trata de aspectos práticos da arbitragem e os
seus desafios mais relevantes. Profissionais renomados de diversas
nacionalidades discutem a evolução do instituto e das disputas
empresariais mais complexas inseridas em um cenário comercial em
constante transformação.
A sexta edição do evento, em 2019, recebeu presencialmente mais de
500 participantes e 39 palestrantes de 8 nacionalidades diferentes,
distribuídos em 7 painéis.
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Em 2020, um ano de adaptação para todos, o Centro inovou no formato do
Congresso, transmitindo o evento de um estúdio de gravações em São
Paulo, com o suporte de 27 patrocinadores e 9 apoiadores institucionais.
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Em 2021, do Congresso CAM-CCBC de Arbitragem inovou mais uma
vez no formato, transmitindo o evento de um estúdio digital 3D em São
Paulo e reuniu, em dois dias de evento, mais de 1.600 inscritos, 24
patrocinadores e 24 apoiadores institucionais.
A programação cuidadosamente estruturada, somada ao dinamismo da
plataforma de transmissão, gerou um ambiente propício ao debate com
os mais importantes partícipes do mercado.
A cada ano, a generosa contribuição dos palestrantes, o suporte dos
patrocinadores e apoiadores, além do engajamento ativo dos congressistas
garantem o sucesso do Congresso CAM-CCBC de Arbitragem.

Oportunidades de patrocínio
Benefícios

Inscrição

Sala de conferência
e Networking

Azul

Verde

Vermelho

10

5

2

40%

25%

15%

100% do tamanho

70% do tamanho

40% do tamanho

100% do tamanho
até 300 palavras

70% do tamanho
até 200 palavras

40% do tamanho
até 100 palavras

Até 3

até 2

1

100% do tamanho

70% do tamanho

40% do tamanho

R$50.000

R$32.000

R$22.000

8 slots

5 slots

Cortesia exclusiva para a inscrição de congressista
Desconto para inscrições adicionais de congressistas

14 slots

Reconhecimento exclusivo durante os coffee breaks com direito a exposição
de um banner fornecido pelo patrocinador
Logotipo na cenografia do foyer
Logotipo em slides apresentados entre palestras
Logotipo no e-mail marketing do evento
Reconhecimento do patrocinador nas redes sociais
(Instagram, Facebook e LinkedIn) do CAM-CCBC

Website e redes sociais

Descrição do patrocinador no website do Congresso
Logo do patrocinador no topo da homepage do site do Congresso
Inclusão de 1 (um) video no perfil do patrocinador no website do Congresso
Divulgação do logotipo e site na página de patrocinadores do Congresso

Bolsa dos congressistas
Programas e certificados

Brinde inserido na bolsa dos congressistas*
Logotipo nos certificados disponibilizados aos congressistas
Logotipo no programa

Valor do investimento

*Sugere-se que o brinde atenda aos padrões de sustentabilidade do congresso.

Condições gerais
1.

O patrocínio será pago sem qualquer dedução ou retenção de qualquer
natureza. Patrocínios só serão aceitos até 30 de julho de 2022.

2.

O logotipo do patrocinador deve ser fornecido no formato EPS Vector. O
tamanho do logotipo será estipulado de acordo com a quota de patrocínio fornecida,
respeitando as dimensões do material gráfico.
Todo material de divulgação deverá ser encaminhado para:

3.

Câmara de Comércio Brasil-Canadá
Aos cuidados de Paulo Muranaka
Rua do Rocio, 220, 13º andar, conj. 132, Vila Olímpia
São Paulo | SP, cep: 04552-000
Identificação: Material do Patrocinador do IX Congresso CAM-CCBC

O banner do patrocinador azul deverá ser confeccionado no modelo roll up,
nas medidas: 80cm (L) x 2m (A).

4.

Os brindes devem ser entregues ao CAM-CCBC até o dia 13 de agosto de
2022, sugere-se também que o brinde atenda aos padrões de sustentabilidade do
congresso.

Para mais informações e para sugestões de brindes solicitamos
gentilmente que entrem em contato no endereço de e-mail
paulo.muranaka@ccbc.org.br ou congresso.cam@ccbc.org.br

Acontecimentos e Dados do VIII Congresso:
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Inscritos.

Agradecemos o apoio dos nossos Patrocinadores ao
VIII Congresso de Arbitragem do CAM-CCBC.

Patrocinadores

Agradecemos o apoio ao
VIII Congresso de Arbitragem do CAM-CCBC.

Apoiadores

O hoje e o amanhã da
Arbitragem em debate.
www.congressocamccbc.org.br
Siga o CAM-CCBC nas redes sociais:

