


https://ibram.org.br/associados/
https://ibram.org.br/noticia/financiamento-do-setor-mineral-e-acesso-ao-mercado-de-capitais-serao-debatidos-em-evento-organizado-pelo-ibram-e-o-mme/




























•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•









•

•

•

•

•

•

•

•

•

•









•

•

•

•

•

•

•

•











AÇÕES DE 

MERCHANDISING



PROJETO CULTURAL 

5 CANTOS DO BRASIL

17

INVESTIMENTO: 80.000,00

Em cada dia da Exposibram, 5 artistas se apresentam,

representando uma das 5 regiões do Brasil.

O show musical vai explorar a diversidade e riqueza de nossa

música, em um formato pocket de 10 minutos, com exibição

nos intervalos da programação.

Uma apresentação maior de até 30 minutos será feita no fim

de cada dia.

Todo o conteúdo será previamente gravado e editado.
IMAGEM ILUSTRATIVA



15

PALESTRA MAGNA

A empresa patrocinadora oferece uma palestra com

palestrante de renome para todo o público do evento, de

acordo com um cardápio prévio oferecido pela Organização.

As palestras serão gravadas previamente e transmitidas

dentro da programação da Exposibram.

O patrocinador deste produto tem a logo com destaque

(chancela “oferecimento”) durante a transmissão da palestra,

além do direito a uma conversa/mentoria entre o palestrante e

um grupo de funcionários da empresa patrocinadora.

18

INVESTIMENTO: sob consulta

IMAGEM ILUSTRATIVA



CAÇA AOS RISCOS  

(“JOGO DOS 7 ERROS”)

19

Momento de interação ao vivo durante a programação

do evento, no qual os participantes têm um tempo limite

para identificar as situações de risco nas ilustrações

apresentadas.

Os ambientes utilizados podem ser alusivos aos do

próprio patrocinador (minas, canteiro de obras, oficinas

etc).

O patrocinador será mencionado durante a atividade,

terá sua marca exibida e poderá criar um mote afim ao

seu negócio.

INVESTIMENTO:
 6 ilustrações: R$ 25.000,00

 9 ilustrações: R$ 35.000,00
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20

Ação voltada para equipes apresentarem soluções para a um

problema enfrentado pela mineradora ou empresa patrocinadora

da ação.

As equipes farão suas inscrições, que serão analisadas

conforme edital. Os inscritos serão repassados à empresa

patrocinadora, para definição do melhor projeto.

A equipe vencedora recebe um prêmio e ganha o direito de fazer

um pitch comercial na programação do evento, aberto ao

público.

HACKATHON MINERAL

INVESTIMENTO: 50.000,00 por desafio IMAGEM ILUSTRATIVA



15

SHOW DA MINERAÇÃO

Competição sobre conhecimentos gerais na área da mineração

entre equipes formadas por entre 2 e 4 integrantes.

Ao longo dos 3 dias de evento, ocorrem as etapas eliminatórias,

sendo a final no último dia entre as 4 com a melhor pontuação.

O prêmio poderá ser uma quantia em dinheiro ou itens de alto

valor percebido (1 smartphone de última geração para cada

integrante). A participação pode se restringir a instituições de

ensino de cursos vinculados à mineração ou aberto aos

empregados das empresas.
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INVESTIMENTO: 35.000,00

IMAGEM ILUSTRATIVA



EXPOSIBRAM MIRIM

22

Nas primeiras horas do dia, antes do início da programação

oficial da Exposibram, a Exposibram Mirim trará atividades e

conteúdos lúdicos e educativos sobre a mineração.

A ação pode abranger escolas ou ser restrita para um público

específico, como filhos dos funcionários da empresa

patrocinadora.

O objetivo da iniciativa é levar às crianças um pouco mais do

mundo da mineração e como ela está presente no seu dia a

dia.

INVESTIMENTO: 50.000,00

IMAGEM ILUSTRATIVA



MINA DE IDEIAS

23

Salas de reunião com especialistas do dia, para cerca de 50

pessoas.

A proposta é um debate sobre o tema do painel e a interação

dos participantes será por áudio e vídeo. Para isso, haverá um

especialista e um moderador. Após a introdução do tema pelo

especialista, o debate se inicia.

A empresa pode patrocinar uma sala, por exemplo, e

direcionar a pauta da discussão.

O patrocinador terá a sua identidade visual exibida durante a

programação da sala em questão e poderá exibir vídeos antes

dos debates.

INVESTIMENTO: 15.000,00 por sala
IMAGEM ILUSTRATIVA
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