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POTENCIALIZANDO 
OS NEGÓCIOS FV 

NO NORDESTE

Os mercados solares do Brasil estão em ascensão. Os dois 
principais setores do mercado – geração centralizada e 
geração distribuída – vêm ganhando impulso. A Associação 
Brasileira de Energia Fotovoltaica (ABSOLAR) estima a 
adição de mais 1 GW à rede até o final de 2019, desta 
vez encabeçada pelo mercado de geração distribuída, 
que deve mais que dobrar em relação a 2018. O plano 
energético para os próximos 10 anos prevê a adição de 2 
GW de capacidade fotovoltaica ao ano entre 2019 e 2027. 
Considerando 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 
objetivos expostos no Plano Fortaleza 2040, a cidade 
planeja instalar painéis solares em 10% de seus telhados, 
além de chegar a 2040 já autossuficiente em energia.

Conheça o potencial do Nordeste
O congresso de alto nível receberá mais de 300 congres-
sistas e 25 palestrantes de primeira linha para discutir não 
só políticas, desafios jurídicos e marcos regulatórios, como 
também financiamento e soluções de integração com a 
rede. A missão do Intersolar Summit Brasil Nordeste é tra-
zer informações aprofundadas, facilitar oportunidades de 
contatos de alta qualidade, expandir o uso de tecnologias 
FV nos âmbitos regional e nacional, e fortalecer o setor FV 
nacional. O Intersolar Summit Brasil Nordeste será realizado 
paralelamente ao 11º Congresso RTI Provedores de Internet 
e ao 13º Congresso RTI Data Centers.

  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 24–25 de setembro de 2020 
Local Centro de Eventos do Ceará
  Salão Iguape e Aracati, Pavilhão Leste 

Av PAISAGÍSTICA S/N – PORTÃO E  
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

Organizadores Coorganizador

EXPANDA SEUS NEGÓCIOS E EXPLORE NOVOS E PROMISSORES MERCADOS
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SEJA PATROCINADOR E POSICIONE SUA MARCA SOB OS HOLOFOTES

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.

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

  Oportunidades de palestrar e visibilidade da marca no congresso
  Impulso de inovação graças à 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

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 
Intersolar South America será realizada como parte 
do evento The smarter E South America – o núcleo 
inovador latino-americano para o futuro da energia.

OPORTUNIDADES DE PATROCÍNIO

Sra. Monica Carpenter
Tel.: + 55 11 3824-5300
mc@arandaeventos.com.br

1 Detalhes na página 3 | 2 Desconto de 20% sobre o preço normal para expositoras em The smarter E South America 2020 até 31 de dezembro de 2019. 
Desconto de 10% sobre o preço normal para expositoras em The smarter E South America 2020 que reservarem após 31 de dezembro de 2019 | 3 Desconto 
de 15% sobre o preço normal para Membros Globais e 10% para Membros Preferenciais | 4 Um patrocinador exclusivo | 5 Desconto para inscrição 
antecipada até 31 de dezembro de 2019 | 6 Preço normal desde 1º de janeiro de 2020 até o evento

Pacotes de patrocínio 1, 2, 3

Patrocinador Diamante4  R$ 30.000,005/R$ 32.000,006

(inclui estande de 30 m², banner, patrocínio de sessão, cobertura da imprensa) 
Patrocinador Platina  R$ 22.500,005/R$ 24.000,006

(inclui estande de 15 m², banner, patrocínio de sessão, cobertura da imprensa)
Patrocinador Ouro (inclui estande de 15 m², presença de logotipo e serviço promocional) R$ 19.500,005/R$ 20.900,006

Patrocinador Prata (inclui estande de 7,5 m2) R$ 13.800,005/R$ 14.800,006

Balcão (Counter) R$ 4.000,005/R$ 4.300,006

Outras oportunidades de patrocínio 2, 3, 5, 6

Patrocinador de almoço (marca nas mesas, estandartes retráteis  R$ 6.000,005/R$ 6.400,006

[fornecido pelo patrocinador] na área de alimentação)
Patrocinador de sessão (marca de topo da mesa, estandartes retráteis  R$ 2.000,005/R$ 2.150,006

[fornecidos pelo patrocinador] no auditório) 
Banner no site R$ 1.000,005/R$ 1.070,006

ORGANIZADORES CONTATE

Para mais informações sobre possibilidades 
de patrocínio, contate:
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ANTES DO EVENTO Diamante1 

(Reservado)
Platina Ouro Prata Balcão 

(Counter)

Logo e hiperlink no site do evento

Logotipo da empresa no catálogo do evento, sinalização, boletins informativos e boletins de imprensa D

Empresa destacada em comunicado de imprensa antes e depois do evento D

Logotipo da empresa impresso em publicidade do Summit, onde prazos e formato permitirem

Banner no site da Intersolar Summit Brasil Nordeste (Zona 2)

Banner no site da Intersolar Summit Brasil Nordeste (Zona 3)

Inscrições gratuitas do congresso 6 4 3 2 1

Desconto nas inscrições adicionais do congresso 20% 20% 20% 20% 10%

NO EVENTO Diamante1 Platina Ouro Prata Balcão 
(Counter)

Estande de 30 m² com montagem básicas

Estande de 15 m² com montagem básicas

Estande de 7,5 m² com montagem básicas D

Balcão (Counter)

Presença completa de logotipo e identidade visual em  
slides do PowerPoint durante intervalos do congresso

D

Papel importante para o Presidente ou CEO da sua empresa (Abertura)

Palestra no Intersolar Summit Brasil Nordeste: resumo aceitável  
(Prazo: 31 de janeiro de 2019) – precisa ser aprovado pelo organizador

Distribuição ao público de brindes promocionais e folhetos de sua empresa

Referência especial do moderador de que sua empresa está patrocinando o evento

INTERSOLAR SOUTH AMERICA (25 A 27 DE AGOSTO, 2020, EM SÃO PAULO) Diamante1 Platina Gold Prata Balcão 
(Counter)

1 inscrição do congresso completa para a Conferência Intersolar South America grátis

Descontos na inscrição do congresso Intersolar South America 2020 6 x 20% 4 x 20% 3 x 20% 2 x 20% 1 x 20%

OPORTUNIDADES DE PARTICIPAÇÃO – DETALHES

1 1 patrocinador exclusivo


