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Considerado um dos mais relevantes eventos de

mineração da América Latina, a Expo & Congresso

Brasileiro de Mineração (EXPOSIBRAM) é realizada

anualmente pelo IBRAM, com participação das

principais entidades relacionadas ao setor mineral.

A feira internacional é a maior

vitrine para geração de negócios. Já

o congresso debate cenários e revela as tendências

do segmento.

Sobre a EXPOSIBRAM 2023



EXPOSIBRAM 2023
Belém - PA

O Hangar tem 24mil metros e foi criado

para ser flexível e multifuncional.

Além do extenso pavilhão de feiras, os

auditórios, salas multiuso e salão de

festas na parte interna, o local possui do

lado de fora um espaço encantador com

jardim, deck e lago compondo um

cenário incrível.



• CEO’s e outros executivos e 

profissionais da indústria da 

mineração mundial;

• Empresários da cadeia de 

suprimentos da mineração e de 

outros setores;

• Pesquisadores, professores e 

estudantes universitários das áreas 

relacionadas à mineração;

• Autoridades nacionais 

e estrangeiras; 

Quem 
participa da 
EXPOSIBRAM



Números das edições anteriores

7.700 inscritos

178 mil participações nos
painéis doCongresso

51 estandesvirtuais

14 milvisitações aos estandes  
na FeiraVirtual

183palestrantes

8.900 participantes

183 estrangeiros de 17países

81 estandesvirtuais

216palestrantes

26painéis e debates

+ de 61 mil participantes  
circularam noevento

100% do espaçoda exposição  
comercializado, com mais

de  13mil m²

+ de 1.900 inscritos no  Congresso 
Brasileirode  Mineração, com 240

palestrantes

+ de 450 expositoresnacionais e 
internacionais com a participação 

de 18 países

46 Sessões no Congresso, 55 
Palestras Técnicas, 11 Minicursos

EXPOSIBRAM 2020 DIGITAL EXPOSIBRAM 2021 DIGITAL EXPOSIBRAM 2022 (PRESENCIAL)

Rodada de Negócios 
Com:

+ de 400 fornecedores

20 mineradoras

+ 300 reuniões 
agendadas

+ de 6bilhões,  em expectativa 
de negócios em 2022



A EXPOSIBRAM é composta de 
multiatividades em um único período e 
local.

Reúne as principais companhias 

mineradoras com atuação nacional e 

global, fornecedores de máquinas, equipamentos e 

serviços, representantes de instituições de pesquisa e 

universidades, delegações empresariais e governamentais de 

diversas nações, entidades de classe, empresas e autarquias 

ligadas ao setor público, além de importantes executivos e 

especialistas de vários segmentos para a discussão de temas 

relacionados à indústria mineral nacional e internacional, ou 

seja, a cadeia produtiva da mineração 

participa ativamente. 



A EXPOSIBRAM como potencial geradora de negócios para toda a cadeia produtiva da mineração, tanto no Brasil quanto em outros países,

debate sobre o contexto político e socioeconômico global, bem como as perspectivas de negócios para as próximas décadas.

CONGRESSO EXPO | FEIRA RODADA DE NEGÓCIOS PALESTRAS TÉCNICAS

MINICURSOS ARENA DA MINERAÇÃO NETWORKING

O que você vai encontrar na EXPOSIBRAM 2023?

EVENTOS PARALELOS



Benefícios em participar 
da EXPOSIBRAM 2023

1) Maior alcance de divulgação da 
sua marca.

2) Possibilidade de ampliar 
conexões corporativas e 
comerciais.

3) Visitação qualificada de 
profissionais do setor.

4) Exposição de tendências e 
tecnologias atualizadas do setor 
de Mineração.

5) Networking e fortalecimento do 
seu negócio.



CONGRESSO

O Congresso é composto por sessões Magnas e painéis

temáticos trazendo aos congressistas o cenário mais

atual da mineração mundial, com a presença de

especialistas renomados, representantes do setor

produtivo, governamental e terceiro setor. Cria um fórum

rico e de alto nível para compartilhar conhecimento,

experiências e visões de futuro entre os participantes.



Grade do 
Congresso : 
Em construção



EXPOSIÇÃO

Destaque sua marca de maneira única! Divulgue seus

serviços, produtos e projetos para o numeroso público

visitante do evento. O plano comercial oferece diversas

oportunidades de participação e ainda poderá trabalhar

projetos promocionais customizados para valorizar ao

máximo sua presença no evento. Assim criando

experiências destacadas no visitante.



SEJA UM PATROCINADOR 
NA EXPOSIBRAM 2023
Crie experiências com um público selecionado, qualificado.



Diamante Platina Ouro Prata Bronze

R$ 340.000,00 R$ 242.500,00Valor das Cotas

Somente 
carrossel

PATROCÍNIOS | CATEGORIASCONTRAPARTIDAS

R$ 155.000,00 R$ 102.500,00 R$ 61.000,00

Logo nos anúncios do evento veiculados em revistas 
especializadas

Post dedicado

Logo em mídias sociais do evento | IBRAM

Logo em e-mail marketing do evento enviado para 
mailing do IBRAM

Banner em Looping no cabeçalho do site do Evento
pelo período de 20 dias pré evento mais 10 dias
considerando evento e pós evento

PROPOSTA DE PATROCÍNIO | EXPOSIBRAM 2023 (PRESENCIAL)



Diamante Platina Ouro Prata Bronze

Logo estático no site do evento

PROPOSTA DE PATROCÍNIO | EXPOSIBRAM 2023 (PRESENCIAL)

PATROCÍNIOS | CATEGORIASCONTRAPARTIDAS

Logo no Pórtico de entrada do evento

Logo nos impressos do congresso e da exposição 
(catálogo, programa, mapa do evento)

Logo no rodapé do crachá de congressista (frente)

Logo no rodapé do crachá de congressista (verso)

Logo na face interna na pasta/bolsa do congressista



Diamante Platina Ouro Prata Bronze

Logo exibido no auditório principal

PATROCÍNIOS | CATEGORIASCONTRAPARTIDAS

Logo na sinalização interna do congresso e 
exposição

Fala de representante da empresa na sessão de 
abertura (3min) , na composição na mesa

Citação como patrocinador pelo Mestre de 
Cerimônias na sessão de abertura e de 
encerramento.

PROPOSTA DE PATROCÍNIO | EXPOSIBRAM 2023 (PRESENCIAL)

1 min 30 seg
Exibição de vídeo institucional na abertura do 
Congresso* (necessário legendas português/inglês)

1 min 30 seg
Exibição de vídeo institucional na abertura da manhã 
e da tarde no auditório* (necessário legendas 
português/inglês)



Diamante Platina Ouro Prata Bronze

PATROCÍNIOS | CATEGORIASCONTRAPARTIDAS

Logo na vinheta de abertura do Congresso

Nota: (*) a produção de arte, execução, entrega ou instalação são de responsabilidade do patrocinador e deve ser previamente aprovado pela organização. A execução da 

contrapartida é válida a partir da data de assinatura do contrato com o IBRAM, não se aplicando aos itens já produzidos ou executados anteriormente. Também deverão ser 

cumpridos os prazos de entregas das informações e materiais por parte do patrocinador.

PROPOSTA DE PATROCÍNIO | EXPOSIBRAM 2023 (PRESENCIAL)

30 25 20 15 10

50%

Inscrições gratuitas para o Congresso

Desconto para inscrições no Congresso (limitado em 
30 inscrições)

Desconto para inscrições nos Mini Cursos (limitado 
em 10 inscrições)

Palestra técnica de até 50' sem tradução

35% 25% 20% 10%

50% 35% 25% 20% 10%

3 2 1



Diamante Platina Ouro Prata Bronze

Desconto e prioridade para escolha de 
estande na exposição

PATROCÍNIOS | CATEGORIASCONTRAPARTIDAS

Inserção de release no kit de imprensa

Direito de uso do logo EXPOSIBRAM 2022 nas suas 
campanhas de divulgação e link no site do 
patrocinador

E-mail Mkt pós evento para mailing autorizado dos 
visitantes e congressistas (enviado pela 
organização)

Direito de uma ação de sorteio junto aos 
congressistas. (consultar equipe comercial)

PROPOSTA DE PATROCÍNIO | EXPOSIBRAM 2023 (PRESENCIAL)

Incluso Locação de Área Livre na Exposição 80m² 60m²





*planta sujeita

a alterações.

Governodo  

Pará

Área  
Diamante

Área  
Diamante

Área  
Platina

Área  
Platina



✓ Valor promocional para pacote 2023 + 2024*

✓ Garantia de atendimento na Rodada de  negócios, 

com mineradoras da região, para  adesões e 

pagamento no exercício de 2022.

✓ Parcelamento até julho de 2023

✓ Desconto para e-mineração 2023 de 15%

✓ Desconto no Merchandising em 2023 de 10%

PROPOSTA DE PATROCÍNIO | EXPOSIBRAM 2023

**Condições:

Valor da última tabela, sendo R$ 1.400,00 para Associados e R$ 1650,00 para demais categorias. Mínimo de
50% da metragem adquirida em 2022 para edição 2023, sendo o mínimo 15m².
No caso de desistência na participação de 2023, o valor de 2024 passa a ser integral. Pagamento integral até
a edição de 2023, com primeira parcela até DEZ/2022



SEJA UM EXPOSITOR 
NA EXPOSIBRAM 2023
Tenha a oportunidade de divulgar 

seus produtos e serviços na  maior 

vitrine de negócios do setor de 

mineração.



VALORES PARA EXPOSITORES | EXPOSIBRAM 2023 (PRESENCIAL)

PERÍODO PARA FECHAMENTO | VALORESCATEGORIAS

(*) Prazo para associado até abril de 2023 | (***) Valor garantido para pagamento até DEZ/2022

De 12/09 a 30/09

2022

De 01/10 a 31/12 De 01/01 a 31/03

2023

De 03/04

Área livre – Associado* | Patrocinador

Área livre - Ex-expositor

Área livre - Demais categorias

Área livre - Ficha de intenção

R$ 945,00/m²

R$ 850,00/m²***

R$ 1.200,00/m²R$ 1.040,00/m²

R$ 1.200,00/m² R$ 1.320,00/m²

R$ 1.320,00/m²



VALORES PARA EXPOSITORES | EXPOSIBRAM 2023 (PRESENCIAL)

PERÍODO PARA FECHAMENTO | VALORESCATEGORIAS

De 12/09 a 30/09

2022

De 01/10 a 31/12 De 01/01 a 31/03

2023

De 03/04

Montagem Especial - Demais categorias

Montagem Padrão – Associado* |  
Patrocinador

Montagem Padrão - Ex-expositor

Montagem Padrão - Demais categorias

Montagem Padrão - Ficha de intenção

R$1.455,00

R$1.370,00***

R$1.720,00R$ 1.560,00

R$1.720,00 R$1.840,00

R$1.840,00

Montagem Especial – Associado* |  
Patrocinador

Montagem Especial - Ex-expositor

Montagem Especial - Ficha de intenção

R$1.605,00

R$1.520,00***

R$1.870,00R$1.710,00

R$1.870,00 R$1.990,00

R$1.990,00

(*) Prazo para associado até abril de 2023 | (***) Valor garantido para pagamento até DEZ/2022



✓ Parcelamento até julho de 2023

VALORES PARA EXPOSITORES | EXPOSIBRAM 2023 (PRESENCIAL)

ATENÇÃO

Até liberação do sistema, a ordem de escolha será através da 

data e horário de recebimento do e-mail de solicitação, com 

reserva de 7 dias úteis. 



O IBRAM continuará a estimular e fortalecer o 

uso de boas práticas. em compliance

comportamental, como ações para 

valorização da diferença e da tolerância, 

promoção de acessibilidade para PNE, não 

utilização de recursos apelativos de cunho 

sexual. Trabalhando com expositores e 

prestadores de serviço pra criar um ambiente 

de trabalho condizente com o segmento da 

mineração e as melhores práticas 

empresariais. Como parte destas ações, será 

novamente realizado o Concurso de Melhor 

estande, que além de avaliar criatividade, 

inovação ética, responsabilidade social e 

sustentabilidade também pontuam quanto as 

boas práticas.

Boas práticas na 
EXPOSIBRAM 2023



PALESTRA 
TÉCNICA
Aproveite a oportunidade 

de divulgar seu conteúdo 

para os principais players 

do mercado.

Manteremos para 2023 a 

possibilidade de aquisição 

da Palestra Técnica. 



CONSULTE-NOS 
SOBRE AÇÕES 
PERSONALIZADAS!



IBRAM News, seja notícia!
Totens de LED em looping.

IMAGEM VÍDEO
15 segIBRAM News

Totem de LED na 
exposição. 

Investimento por cota:

COTAS

POR
COTA

(no período)
R$ 4.000,00 R$ 6.000,00

Até 16 patrocinadores por totem.  
Destaque sua marca, seu produto ou informação em pontos 
estratégicos do evento. 

Totem de LED sala vip
POR

COTA
(no período)

R$ 6.000,00 R$ 9.000,00

Até 8 patrocinadores por totem.  
Destaque sua marca, seu produto ou informação com público 
selecionado.

Patrocinador tem 10% de desconto.
Expositor tem 5% de desconto

*Imagens ilustrativas
**Descontos não acumulativos



Chame o auditório de seu. 
Naming Rights !

Naming rights Auditório 
Principal do Congresso + 
500 capas de cadeira

R$ 40.000,00

Investimento por cota:

1 COTA*

*Imagens Ilustrativas

*Para os quatro dias do evento.
**Somente para patrocinadores
***Imagens ilustrativas.



Ligue para mim!
Totens carregadores de celular.

Patrocínio - 3 totens R$ 25.000,00 

Investimento por cota:

1 COTA

*Imagens Ilustrativas

Patrocinador tem 10% de desconto.
Expositor tem 5% de desconto
*Imagens ilustrativas
**Descontos não acumulativos
Nível 01 – Pavilhão
Nível 02 - Foyer

Patrocínio - 6 totens R$ 40.000,00 1 COTA



Realização Comercialização e Produção

comercial.eventos@ibram.org.br

+55 31 2626-8036 | ramal 205

Josiane Soares | Carolina Gimenes

Mais detalhes e condições ficarão disponíveis 
no site do IBRAM ou com nossa equipe 

comercial.

https://www.instagram.com/ibram_mineracao/
https://br.linkedin.com/company/ibrammineracao

