
     
SOBRE O CONGRESSO    

   

Evento: Congresso para vidreiros e serralheiros de alumínio, ao qual denominamos “CONGREVIDRO” 

2020.   
   

Tema a ser exposto: Não baixe preço, existe uma solução!    
   

Data e Locais:     
   

►CONGREVIDRO PARANÁ - 07 de Março de 2020 no Hotel Bristol Portal do Iguaçu em Curitiba   
   

►CONGREVIDRO RIO GRANDE DO SUL - 09 de Maio de 2020 no Hotel Sesc em Porto Alegre    
   

►CONGREVIDRO SANTA CATARINA - 15 de Agosto de 2020 no Sandri Palace Hotel em Itajaí   
   

►CONGREVIDRO MINAS GERAIS -  24 de Outubro de 2020 no Max Savassi em Belo Horizonte   
   

Tempo de Duração: Início 8h    

                                    Término previsto 18h   
   

OBJETIVO   

   

1- Criar reflexões nos participantes em relação a composição de preços e a geração de valores no seu negócio. 2- 

Despertar a resiliência, crédito em si e obstinação.   

3- Gerar visibilidade e negócios aos apoiadores do evento.   

4- Disponibilizar ferramentas contra guerra de preços.     

   

PARTICIPAÇÃO DOS ESPECTADORES    

   

• Serão 200 espectadores do congresso, variando entre vidraceiros, serralheiros de alumínio e distribuidores 

em geral.   

• Custo para os espectadores: R$ 160,00 (unitário)    

• Serão servidos aos espectadores um coffee break completo as 10h, almoço de alto padrão as 12:30 e 

novamente coffee break completo 16:45.      

   

PARTICIPAÇÃO DOS APOIADORES E CONTRAS PARTIDAS    

   

1- Divulgação da marca do apoiador em todo material impresso e digital relacionado ao evento.   

2- Entrevista explicando a atividade da empresa no mercado.    

3- Momento de fala no palco de acordo com cronograma.   

4- Espaço para exposição de produtos em local reservado no evento.   

5- Serão servidos aos apoiadores e seus respectivos colaboradores um coffee break completo as 10h, almoço de 

alto padrão às 12:30 e novamente coffee break completo 16:45.      



        

PERFIL DOS PALESTRANTES    

   

1- Perfil (a): Palestrantes referência no mercado alumínio-vidreiro, com trabalhos consagrados a nível nacional em 

treinamentos e workshop.   

2- Perfil (b): Personalidade ícone ou referência nos quesitos planejamento, superação e resiliência.   

3- Sabatina: Entrevista com personalidade do mercado alumínio-vidreiro, com a intenção de recriar a trajetória de 

sucesso do mesmo.    

  

   
     

  

                    

             

CONTATO PARA SER APOIADOR    

  

►   (41) 3276-5226 Whatsapp    /   Rodrigo (41) 99725-4154 WHATSAPP   /   Kauane (41) 99832-8753 Whatsapp    

  

  

    


