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No Brasil, a demanda por eletricidade aumentou qua-
se 200% em 30 anos, segundo dados do Ministério de 
Minas e Energia. Em particular, a geração descentralizada 
está impulsionando o mercado brasileiro, principalmente 
depois que a venda de energia excedente ficou isenta de 
impostos em 23 estados brasileiros.

O Nordeste tem um potencial especial para fornecer uma 
grande parte do consumo com energia solar e eólica. Con-
siderando as condições naturais e o baixo preço de terra 
em comparação com o restante do país, o Nordeste se 
destaca no setor de energias renováveis. Segundo os ob-
jetivos exposto no Plano Fortaleza 2040, a cidade planeja 
instalar painéis solares em 10% de seus telhados, além de 
chegar a 2040 já auto-suficiente em energia.

Conheça o potencial do Nordeste
O congresso de alto nível receberá 250 congressistas +  
delegações e 25 palestrantes de primeira linha para 
discutir não só políticas, desafios jurídicos e marcos re-
gulatórios, como também financiamento e soluções de 
integração com a rede. A missão do Summit é trazer 
informações aprofundadas, permitir oportunidades de 
contatos de alto nível, expandir o uso de tecnologias FV 
a níveis regional e nacional, e fortalecer o setor FV brasi-
leiro. O Centro de Eventos do Ceará é um espaço multiuso 
em Fortaleza, o mais moderno e bem equipado centro de 
eventos da América Latina.

Motivos para patrocinar o  
Intersolar Summit Brasil Nordeste

  Conhecer potenciais clientes e parceiros neste estimulante 
mercado em crescimento

  Participar no forte desempenho previsto da América do Sul 
para os próximos anos e décadas

  Descobrir o promissor mercado FV do Nordeste
  O evento é organizado pela equipe do maior evento FV da 
América Latina

Dados do evento
Data 10–11 de abril de 2019
Local Centro de Eventos do Ceará
  Av. Washington Soares,  

999 – Edson Queiroz,  
Fortaleza – CE, CEP: 60811-341, Brasil

  www.centrodeeventos.ce.gov.br

Perfil do  Instaladores e integradores de sistemas | 
visitante   Distribuidores | Desenvolvedores de 

Projetos/Empreiteiros | Arquitetos |  
Fabricantes e fornecedores | Investidores  
e analistas | Serviços públicos |  
Autoridades/Legisladores

Perfil do  Fornecedores | Distribuidores |  
patrocinador   Prestadores de serviços |  

Desenvolvedores de projetos/ 
Empreiteiros | Integradores de sistemas |  
Institutos de pesquisa | Fabricantes de 
equipamentos e materiais FV

O PRINCIPAL EVENTO DO SETOR SOLAR BRASILEIRO  
POTENCIALIZA OS NEGÓCIOS FV NO NORDESTE

Organizadores

Co-organizador
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EXPANDA SEUS NEGÓCIOS E EXPLORE NOVOS E PROMISSORES MERCADOS 

SEJA PATROCINADOR E POSICIONE SUA MARCA SOB OS HOLOFOTES

Não perca esta valiosa oportunidade de conhecer os 
contatos do mercado brasileiro e os líderes internaci-
onais da completa cadeia de valor do setor, e dar sua 

Nossos serviços de divulgação e materiais publicitários 
são ferramentas valiosas para colocar em evidência sua 
empresa e seus produtos e serviços inovadores. Para 
possíveis novos clientes, a familiaridade e a confiabilida-
de de uma marca são fundamentais nas decisões de com-
pra. Aproveite a oportunidade de apresentar-se ao setor 
solar como um parceiro confiável e posicione sua marca 
e produtos inovadores sob os olhos de instaladores, inte-
gradores, desenvolvedores de projetos e distribuidores.

opinião sobre o que realmente é necessário para alicerçar 
e alavancar os negócios.

Resumo de suas vantagens:
  Grande visibilidade da marca através de campanha pro-
mocional em âmbito global

  Oportunidades de palestrar e visibilidade da marca no congresso
  Impulso de inovação através da proximidade com o cliente 
e know-how mercadológico de ponta

  Acesso a instaladores e distribuidores brasileiros e a espe-
cialistas internacionais em energia solar

  Identificação de novas oportunidades de negócios

Pacotes de patrocínio1

Patrocinador Diamante2 (inclui estande de 15m², banner, patrocínio de sessão, cobertura da imprensa)  R$ 30.000,00
Patrocinador Platina (inclui estande de 15m², banner, patrocínio de sessão, cobertura da imprensa)  R$ 22.500,00
Patrocinador Ouro (inclui estande de 7,5m², presença de logotipo e serviço promocional)  R$ 19.500,00
Patrocinador Prata (inclui estande de 7,5m²)  R$ 13.800,00

Outras oportunidades de patrocínio
Patrocinador de almoço  R$ 6.000,00 
(marca nas mesas, estandartes retráteis [fornecido pelo patrocinador] na área de alimentação) 
Patrocinador de sessão  R$ 2.000,00 
(marca de topo da mesa, estandartes retráteis [fornecidos pelo patrocinador] no auditório)  
Banner no site  R$ 1.000,00
Patrocinador de evento paralelo   R$ 12.000,00
(marca nas mesas, estandartes retráteis [fornecidos pelo patrocinador] no local do evento paralelo)

Organizadores
O Intersolar Summit Brasil Nordeste é organizado pela equipe da Intersolar South America – a maior feira e congresso 
para o setor solar da América Latina. A partir de 2019, a Intersolar South America será realizada como parte do novo 
evento The smarter E South America – o centro latino-americano para o novo mundo energético.

Para mais informações sobre possibilidades de patrocínio, contate:

OPORTUNIDADES DE PATROCÍNIO

Sra. Monica Carpenter
Tel.: + 55 11 38245300
mc@arandaeventos.com.br

1 Desconto de 10% para expositores do evento The Smarter E South America | 2 Um patrocinador exclusivo

Mueller-Russo
Stempel


