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10 pts 20 pts 40 pts 60 pts 80 pts 100 pts

10 pts 20 pts

Mupis* Faixas/Pendões*

Valores

Divulgação do Evento 

100€ 500€ 2000€ 3000€350€ 1000€

 

200 pts

T-Shirts e outros**Merchandising do Evento 

Outdoors*

15 pts

100 pts

Merchandising de Pequenas Dimensões***

Através da nossa lista de apoios pode escolher a forma mais conveniente de contribuir, 
podendo escolher entre o Apoio Monetário, o Apoio em Espécie ou até escolher apoiar 
das duas formas. 

De seguida, some os pontos correspondentes aos apoios escolhidos e veja na página seguinte 
em que escalão está inserido e que contrapartidas obteve.

* Valores por unidade. Inclui a cedência do espaço e o de custo produção do material publicitário.
** Dado o custo do Merchandising do evento, o patrocínio de t-shirts, sacos/mochila ou bonés poderá ser partilhado por duas entidades, ou seja, 100 pts cada, para perfazer os 200 pts. 
Assim, na estampagem das t-shirts incluirá os logos dos patrocinadores.
*** Entende-se por Merchandising de Pequenas Dimensões: Brindes Publicitários (Fitas de Pescoço, Pulseiras Refletoras, entre outras sugestões).



Inscrições e Kits do Evento *

Redes Sociais AOA

Websites

Nota de Imprensa e Comunicação Social

Cartazes

Flyers

Videos promocionais do evento

Serviço de publicidade paga **

Espaço p/ 1 faixa da empresa no recinto ***

Espaço p/ até 3 faixas da empresa no recinto ***

Tenda p/ Stand da empresa 

Publicidade da empresa nos Kits do evento ****

Espaço p/ publicidade com banner da empresa 
no site do evento *****

Logotipo no Merchandising ou Brindes Publicitários

    

Publicidade Pré-Evento

Publicidade no Evento

Escalão 1

10 pts

Escalão 2

20 pts

Escalão 3

40 pts

Escalão 4

60 pts

Escalão 5

80 pts

Escalão 6

100 pts

* Correspondente a uma ficha de inscrição por cada 100€ de valor patrocinado (Até máx. 20 Fichas de Inscrição).
** Publicidade patrocinada no Facebook e Instagram, com 1 mês de antecedência ao evento. Limitado aos primeiros 4 patrocinadores deste escalão.
*** Admitem-se exclusivamente faixas horizontais (3mx1m) para colocação/exibição na zona da linha de partida e/ou chegada do evento. O transporte, montagem e desmontagem desse 
material é da responsabilidade do patrocinador, respeitando o cronograma e horários do evento.
****A publicidade da empresa (flyers, brochuras, cartões, etc.) será colocada dentro dos kits do evento a distribuir pelos inscritos na iniciativa. Esse material deverá chegar à AOA um mês 
antes do dia do evento.
***** O layout do banner da empresa (de preferência com dimensões horizontais e em formato PNG ou JPG) deverá ser enviado para a AOA um mês antes do dia do evento. Após essa 
data, não é possível aceder a esta contrapartida.

Ao total de pontos da sua contribuição corresponderá um destes escalões de contrapartidas.



Todo o apoio é essencial e bem-vindo e sem a vossa ajuda, este evento 
não terá decerto a mesma dimensão. Para mais informações, por favor, 
contacte-nos.


