
Desde o ano 2000 o IBRAM realiza, a cada dois anos, o Congresso

Brasileiro de Mina a Céu Aberto e Mina Subterrâneas (CBMINA), em

parceria com o Departamento de Engenharia de Minas da

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O fórum é constituído

de conferência magna, plenárias, sessões técnicas, workshop,

debates, apresentação e premiação de trabalhos técnicos relativos

à mineração. Além disso, há também a Expo de patrocinadores.



12 a 14 de setembro de 2023
EVENTO PRESENCIAL - BH



SEJA UM PATROCINADOR
VINCULE SUA MARCA AO 
COMPARTILHAMENTO DE CONHECIMENTO
E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS.



Logo nas peças de publicidade e site do evento

PROPOSTA DE PATROCÍNIO | CBMina 2023

CONTRAPARTIDAS

Logo em mídias sociais do IBRAM

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

Looping de marcas na tela de espera

Cotas e Valores

Nota: (*) a produção do material é de responsabilidade do patrocinador e deve cumprir a descrição enviada 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 divulgados. Também deverão ser cumpridos os prazos de
entregas das informações e materiais por parte do patrocinador.

PATROCÍNIOS | CATEGORIAS

Ouro Prata Bronze

R$ 120.000,00 R$ 100.000,00 R$ 80.000,00

exclusivo compartilhado compartilhado

Exibição de vídeo institucional na abertura do evento*
(necessário legendas, para que o vídeo seja inclusivo)

1 min 30 seg

Participação do representante da empresa na abertura do evento

Material de apoio para divulgação como post, assinatura de e-mail, e-

mail mkt.

Associado IBRAM tem 10% de desconto* em qualquer uma das cotas. 



Logo na página de login da plataforma digital

CONTRAPARTIDAS

Logo no hall de entrada da plataforma digital

Logo na lateral da plenária virtual da plataforma digital ou 
máscara/template da transmissão

Cotas e Valores

Nota: (*) a produção do material é de responsabilidade do patrocinador e deve cumprir a descrição enviada 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 divulgados. Também deverão ser cumpridos os prazos de
entregas das informações e materiais por parte do patrocinador.

PATROCÍNIOS | CATEGORIAS

Ouro Prata Bronze

R$ 120.000,00 R$ 100.000,00 R$ 80.000,00

Logo na página de inscrição

PROPOSTA DE PATROCÍNIO | CBMina 2023

Associado IBRAM tem 10% de desconto* em qualquer uma das cotas. 



Sobre o Instituto Brasileiro de Mineração
O IBRAM é uma organização privada e sem fins lucrativos, que atua para

fortalecer as relações entre mineradoras e os diversos públicos, como um elo

de conexão do setor, beneficiando diretamente profissionais e fornecedores, o

governo e a sociedade.

Considerado o porta-voz da indústria minerária, o Instituto incentiva a

inovação, difunde conhecimento e fomenta e dissemina boas práticas e

articula oportunidades de negócio e de desenvolvimento para a indústria

mineral, por meio de diversas iniciativas.

Entre elas, estão os eventos que já fazem parte do calendário anual dos

players da mineração. Com pautas inovadoras e pertinentes, especialistas de

renome, um público qualificado e formador de opinião, e a presença

de grandes marcas, configuram uma oportunidade única de negócios.

Hoje, o IBRAM conta com mais de 140 associados, que representam

85% da produção mineral do Brasil, formado por mineradoras, entidades de

classe patronais, empresas de engenharia mineral, ambiental, de geologia,

fabricantes de equipamentos, centros de tecnologia e bancos de

investimento.

SEJA UM 
ASSOCIADO 

IBRAM

https://ibram.org.br/como-se-associar/
https://ibram.org.br/como-se-associar/


Comercialização e Produção

+55 31 2626-8036 | ramal 204 ou 205

comercial.eventos@ibram.org.br

+55 11 97618-2662 | Josiane Soares e +55 11 95292-0570 | Carolina Gimenes

www.ibram.org.br 


