
06 DE MARÇO | EVENTO ONLINE VIA STREAMING



SOBRE O EVENTO

O ABMS E-Talks é uma grande inovação no mercado 

de mineração, especialmente na área de geotecnia. 

Totalmente online, o evento leva informação, 

conhecimento e debate em tempo real para 

profissionais do setor atuantes em todo o mundo. 

Com o uso de uma das mais avançadas tecnologias de 

transmissão, os palestrantes vão utilizar o recurso de 

streaming para abordarem o que há de mais atual no 

segmento.  

São duas palestras conduzidas por grandes nomes. 

Confira a programação e os palestrantes:



PROGRAMAÇÃO

Palestra Manhã – De 8h às 10h

David Reid – Inherent uncertainties in numerical models to assess 

triggering likelihood.

Palestra Tarde – De 14h às 16h

Cynthia Parnow – Site Wide Closure: An Integrated & Risk Based 

Approach.

Debatedores:

Aloysio Saliba

Christina Winckler

Fernando Schnaid

Sandro Sandroni



SOBRE O EVENTO

Traga sua marca para um dos eventos online mais 

esperados do setor de Geotecnia aplicada à Mineração. 

Ao se associar ao ABMS E-Talks sua empresa abre um 

canal direto de contato com um público qualificado de 

profissionais do mundo todo, reforçando seu 

posicionamento inovador em prol da melhoria continua 

do setor. 

Veja como participar!



PATROCÍNIO E 

ATIVAÇÃO DE MARCA



PATROCÍNIO MASTER – NAMING RIGTHS

Sua empresa pode oferecer o evento com exclusividade. 

Exemplo:

“O evento ABMS E-Talks é um oferecimento de xxxxx”.

INVESTIMENTO: 20.000,00 (COTA EXCLUSIVA)



Veicule em formato de pop up, três anúncios de 5 

segundos, em 3 momentos, durante a transmissão ao 

vivo da palestra da manhã. 

INVESTIMENTO POR COTA¹ : 10.000,00

COTA APOIO – ANÚNCIO DE 5’’ NA PALESTRA DA 

MANHÃ

> Cotas limitadas.

(1) A criação da arte é de responsabilidade do patrocinador, de acordo com as 

especificações exigidas e mediante aprovação da organização. 



COTA APOIO – ANÚNCIO DE 5’’ NA PALESTRA DA 

TARDE

INVESTIMENTO POR COTA¹: 10.000,00

> Cotas limitadas.

Veicule em formato de pop up, três anúncios de 5 

segundos, em 3 momentos, durante a transmissão ao 

vivo da palestra da tarde. 

(1) A criação da arte é de responsabilidade do patrocinador, de acordo com as 

especificações exigidas e mediante aprovação da organização. 



Veicule um anúncio em formato de banner no site do 

evento.

A cota dá direito à veiculação de 1 anúncio por um período 

de 60 dias, entre pré e pós evento. 

A criação do layout é de responsabilidade do patrocinador, 

de acordo com as especificações exigidas e mediante 

aprovação da organização. 

INVESTIMENTO POR COTA: 5.000,00

BANNER NO SITE DO EVENTO

> Cotas limitadas.



CONTRAPARTIDAS

Cota Máster Apoio Banner

Logo Site X X -

Banner¹ Site X - X

Post¹ Mídias do Evento 5 2 -

Inscrições Gratuitas 5 3 1

Envio e-mail mkt¹ ao mailing X X -

Valor 20.000,00 10.000,00 5.000,00

Nº cotas 1 6 2

¹ A criação do layout e conteúdo dessas peças é de responsabilidade do patrocinador, mediante aprovação prévia da 

Organização.

A aplicação das marcas será em tamanho e destaque proporcionais ao investimento da referida cota.



INSCRIÇÃO¹

Categoria Valor

Associado ABMS | Profissional 

ABMS | Estudantes

R$ 125,00

Não Associado R$ 250,00

¹ Limitada.

Inscrições pelo site oficial do evento 

www.abmsetalks.com.br.

http://www.abmsetalks.com.br/


OFERECIMENTO REALIZAÇÃO



COMERCIALIZAÇÃO

Guilherme Leão

(31) 2108-2121 | 98685-0777

abmsetalks@pandapromo.com.br


