
 
 

PROPOSTA COMERCIAL FESTIVAL ABCR 2020 
 
 

Em sua décima segunda edição, o Festival ABCR, iniciativa da ABCR – Associação Brasileira de               
Captadores de Recursos é a maior conferência de captação de recursos da América Latina e uma                
das principais no mundo. 
 
Sob o tema “Ousar para Avançar” o evento será divulgado para todas as milhares organizações               
da sociedade civil brasileira e a expectativa é de reunir mais de 800 participantes, superando as                
edições anteriores. 
 
O Festival tem o objetivo de debater e trocar conhecimento sobre como mobilizar mais recursos               
para as organizações e projetos sociais. 
 

 

EVENTO FESTIVAL ABCR 

                                        20 anos apoiando o Terceiro Setor na construção de uma sociedade 

melhor 

www.festivalabcr.org.br 

DATA 29 e 30 de junho de 2020 

 
 

PACOTE APRESENTADOR 
 

● Participação da organização como palestrante em um dos eventos online sobre o tema* 
● Mailing dos participantes ** 
● Logo na página do evento online  
● Logo e descritivo no link patrocinador na página  do evento online 
● Participação nas rodadas de Mentoria Expressa (06 agendamentos) 
● 30 inscrições para o evento online 
● Logo na newsletter de divulgação do evento  
● Logomarca no app do evento 
● 2 posts de divulgação da organização como patrocinadora nas redes sociais ABCR  
● Agradecimento na abertura do evento 

 
Benefícios extras da cota 

● Vídeo de 30 segundos exibido na abertura do evento no primeiro dia 
● 2 Matérias exclusivas na Newsletter 
● Logomarca no app do evento 
● 1 post exclusivo do patrocinador nas redes sociais da ABCR*** 
● Envio de email marketing para toda base ABCR  
● Nome do parceiro para categorias do prêmio ABCR  
● Banner no site da ABCR por 30 dias  

 
Investimento: R$ 30.000,00 
 
 

 

 

http://festivalabcr.org.br/


 
 

 
PACOTE DIAMANTE 
 

● Logo na página do evento online  
● Logo e descritivo no link patrocinador na página  do evento online 
● Participação nas rodadas de Mentoria Expressa (05 agendamentos) 
● 20 inscrições para o evento online 
● Logo na newsletter de divulgação do evento  
● Logomarca no app do evento 
● Agradecimento na abertura do evento 
● Participação da organização como palestrante em um dos eventos online sobre o tema* 
● Mailing dos participantes ** 

 
Benefícios extras da cota 

● 2 posts de divulgação da organização como patrocinadora nas redes sociais ABCR 
● Vídeo de 15 segundos exibido após a abertura do evento no primeiro dia 
● 1 Matéria exclusiva na Newsletter 

 
Investimento: R$ 12.000,00 
 
*Caso ainda tenha espaço na grade. O conteúdo, escopo e público serão definidos entre as partes e será submetido                   
a aprovação do comitê de conteúdo 
**Participantes que aceitarem a divulgação dos dados 

 
 

 
PACOTE OURO 
 

● Logo na página do evento online  
● Logo e descritivo no link patrocinador na página  do evento online 
● Participação nas rodadas de Mentoria Expressa (04 agendamentos) 
● 1 post de divulgação da organização como patrocinadora nas redes sociais ABCR  
● 12 inscrições para o evento online 
● Logo na newsletter de divulgação do evento  
● Logomarca no app do evento 
● Agradecimento na abertura do evento 

 
Benefícios extras da cota 

● Participação da organização como palestrante em um dos eventos online sobre o tema* 
● Mailing dos participantes ** 

 
Investimento: R$ 8.500,00 
 
*Caso ainda tenha espaço na grade. O conteúdo, escopo e público serão definidos entre as partes e será submetido                   
a aprovação do comitê de conteúdo. 
**Participantes que aceitarem a divulgação dos dados 

 
 

 
 

 



 
 
PACOTE PRATA 
 

● Logo na página do evento online  
● Logo e descritivo no link patrocinador na página  do evento online 
● Participação nas rodadas de Mentoria Expressa (03 agendamentos) 
● 1 post de divulgação da organização como patrocinadora nas redes sociais ABCR 
● 6 inscrições para o evento online 

 
Benefícios extras da cota 

● Logo na newsletter de divulgação do evento  
● Logomarca no app do evento 
● Agradecimento na abertura do evento 

 
Investimento: R$ 6.000,00 
 

 
 
PACOTE BRONZE 
 

● Logo na página do evento online  
● Logo e descritivo no link patrocinador na página  do evento online 
● Participação nas rodadas de Mentoria Expressa (02 agendamentos) 
● 1 post de divulgação da organização como patrocinadora nas redes sociais ABCR  
● 3 inscrição para o evento online 

 
Investimento: R$ 3.500,00 
 
 

 
 
 

 


