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O 17º Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha acontecerá no período de 28 a 30 de julho
de 2020, em Dourados- MS, no Centro de Convenções da Universidade Federal da Grande
Dourados.
O evento é promovido pela Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação – FEBRAPDP e,
nesta edição, realizado pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Embrapa
Agropecuária Oeste, Fundação MS, Grupo Plantio na Palha - Dourados/MS e Sindicato Rural
de Dourados, com o apoio da FAMASUL, CREA, CONFEA, Prefeitura Municipal de Dourados,
SICREDI, Cooperativas e outras importantes instituições da região e do Estado do MS.
O Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha é direcionado para o setor produtivo e ocorre a
cada dois anos. São esperados 850 participantes nesta 17ª edição, entre produtores rurais,
consultores, empresários, cooperativas, proﬁssionais liberais , professores, pesquisadores e
acadêmicos, de todo Brasil e de países como Paraguai, Uruguai e Argentina.
O Sistema Plantio Direto (SPD) visa a produção de alimentos, ﬁbras e energia em harmonia
com a natureza baseando-se em três pilares: o não revolvimento do solo (restrito às linhas de
plantio e semeadura ou covas para mudas), a cobertura permanente do solo, feita
preferencialmente com plantas vivas ou mortas, e a diversiﬁcação de plantas na rotação de
cultivos.
Assim sendo, o evento busca difundir as mais recentes pesquisas e práticas conservacionistas,
discutir com o setor as principais demandas e diﬁculdades encontradas para que se possa
aplicar as práticas recomendadas e organizar estas demandas visando adequar as políticas e
os estudos. O evento se propõe a ser o elo de ligação entre a produção, a academia e os
políticos, para que se possa oferecer à agricultura maior estabilidade na produção, aumentos
de produtividade e consequentememte a viabilidade econômica e preservação ambiental da
atividade agropecuária.
Durante três dias, o evento oferece palestras e debates com os melhores especialistas e
produtores, exposição de de resumos cientíﬁcos e dia de campo, reunindo as melhores
propostas e soluções para o desenvolvimento tecnológico, econômico, social e ambiental,
para que se desenvolva verdadeiramente a Agricultura Sustentável com pleno êxito.

www.plantiodireto.org.br

enpdp2020@fbeventos.com

+55 43 3025-5223

TEMAS CENTRAIS
Integração das propriedades quimicas, ﬁsicas e biológicas do solo no SPD;
Estratégias de diversiﬁcação econômicas e rotação de culturas no SPD;
Desaﬁos e oportunidades para o SPD nas novas fronteiras agrícolas;
Manejo biológico no SPD.

PÚBLICO ALVO
Produtores e empresários
Consultores e proﬁssonais liberais
Cooperativas e entidades
Indústria de máquinas, insumos e tecnologias agrícolas
Pesquisadores e universidades

FORMAS DE PATROCÍNIO
O evento oferece 4 categorias de patrocínio, sendo: diamante, ouro, prata e bronze,
além de outras oportunidades de investimento.
PARTICIPE E DÊ VISIBILIDADE À SUA EMPRESA NO MAIOR EVENTO SOBRE AGRICULTURA
SUSTENTÁVEL NO BRASIL

CATEGORIA DIAMANTE
Cotas disponíveis: 4

Valor: R$ 50.000,00

Estande de 48m² (8mx6m), com área limpa.
INSERÇÃO DA LOGOMARCA DA EMPRESA NOS SEGUINTES MATERIAIS DO EVENTO
Auditório, como patrocinador DIAMANTE
Crachá (exclusivo patrocinador diamante)
Kit do evento
Guia de programação do evento
Sinalização
E-mails de divulgação
Totem de Boas-vindas
Mailing dos participantes evento
Palestra: 20 minutos, na Arena do Produtor (horário a ser deﬁnido conforme ordem de
aquisição das cotas)
Site do Evento: logomarca no site do evento como patrocinador DIAMANTE
Vídeo: apresentação de vídeo institucional da empresa (máximo 3 minutos)
Inscrições: 14 inscrições cortesia para participação de convidados da empresa
Abertura: reconhecimento como patrocinador DIAMANTE na solenidade de abertura
Distribuição de material promocional: inclusão de 02 folderes da empresa no kit

CATEGORIA OURO
Cotas disponíveis: 4

Valor: R$ 40.000,00

Estande de 36m² (6mx6m), com área limpa.
INSERÇÃO DA LOGOMARCA DA EMPRESA NOS SEGUINTES MATERIAIS DO EVENTO
Auditório como patrocinador OURO
Kit do evento
Guia de programação do evento
Sinalização
E-mails de divulgação
Mailing dos participantes evento
Palestra: 15 minutos, na Arena do Produtor (horário a ser deﬁnido conforme ordem de
aquisição das cotas)
Site do Evento: logomarca no site do evento como patrocinador OURO
Inscrições: 10 inscrições cortesia para participação de convidados da empresa
Abertura: reconhecimento como patrocinador OURO na solenidade de abertura
Distribuição de material promocional: inclusão de 01 folder da empresa no kit

CATEGORIA PRATA
Cotas disponíveis: 4

Valor: R$ 25.000,00

Estande de 24m² (6mx4m), com montagem básica ou área limpa.
INSERÇÃO DA LOGOMARCA DA EMPRESA NOS SEGUINTES MATERIAIS DO EVENTO:
Auditório como patrocinador PRATA
Kit do evento
Guia de programação do evento
Site do Evento: logomarca no site do evento como patrocinador PRATA;
Inscrições: 8 inscrições cortesia para participação de convidados da empresa;
Abertura: reconhecimento como patrocinador PRATA na solenidade de abertura;
Distribuição de material promocional: inclusão de 01 folder da empresa no kit.

CATEGORIA BRONZE
Cotas disponíveis: 5

Valor: R$ 15.000,00

Estande de 18m² (6mx3m), com montagem básica ou área limpa.
INSERÇÃO DA LOGOMARCA DA EMPRESA NOS SEGUINTES MATERIAIS DO EVENTO:
Auditório como patrocinador BRONZE
Guia de programação do evento
Site do Evento: logomarca no site do evento como patrocinador BRONZE;
Inscrições: 6 inscrições cortesia para participação de convidados da empresa;
Abertura: reconhecimento como patrocinador BRONZE na solenidade de abertura;
Distribuição de material promocional: inclusão de 01 folder da empresa no kit.

OUTRAS OPORTUNIDADES
DE INVESTIMENTO
EXPOSIÇÃO DE MÁQUINAS / VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS (M/V/E)
EM ÁREA DESCOBERTA
Essa cota permite exposição de M/V/E no evento, em área descoberta.
Sujeito a avaliação e aprovação da comissão.
Enviar foto e especiﬁcações da M/V/E altura x largura para avaliação de
disponibilidade do espaço.

OUTRAS CONTRAPARTIDAS E CONDIÇÕES:
Para aquisição de até 3 cotas, com exposição de até 3 M/V/E, o patrocinador poderá levar
e montar uma tenda de apoio de até 5x5m e terá direito a 2 inscrições cortesia , para
participação de convidados da empresa
Acima de 3 M/V/E – o patrocinador poderá levar e montar uma tenda de apoio de até 10x10m
e terá 1 inscrição cortesia por maquina , para participação de convidados da empresa
Logomarca no site do evento como EXPOSITOR.

INVESTIMENTO
Valor do M/V/E: R$ 2.000,00

1 - EXPOSITOR
Estande de 12m² (4mx3m), com
montagem básica ou área limpa.
Outras contrapartidas:
2 inscrições cortesia para participação
de convidados da empresa;
Logomarca no site do evento como
EXPOSITOR

Cotas disponíveis: 12
Valor: R$ 4.200,00
*Limitado a uma cota por empresa

3 - LOUNGE
Inserção da logomarca da
empresa no totem de sinalização
do lounge: ambiente nobre, composto por
poltronas e puffs destinado ao descanso
dos participantes.
Outras contrapartidas:
2 inscrições cortesia para participação de
convidados da
empresa;
1 porta folder no lounge, para distribuição
de materiais de divulgação.
Logomarca no site do evento como
EXPOSITOR

Cotas disponíveis: 3
Valor: R$ 6.000,00
Valor especial para patrocínio
com exclusividade: R$ 15.000,00

2 - BALÃO INFLÁVEL
Uma oportunidade de branding
altamente visível.
Exposição de um balão na entrada do
Centro de Convenções, na área externa,
com grande visibilidade desde a rodovia
de acesso ao aeroporto e Centro de
Convenções.
Tanto a confecção, quanto a instalação
do balão, deverão ser realizadas pela
empresa patrocinadora.
Outras contrapartidas:
2 inscrições cortesia para participação
de convidados da empresa

Cotas disponíveis: 6
Valor: R$ 4.000,00

4 - CANETA
Inserção da logomarca da
empresa e do evento, nas canetas
que serão inseridas nas pastas dos
participantes
Outras contrapartidas:
2 inscrições cortesia para participação
de convidados da empresa
O patrocinador deverá enviar a
logomarca em 1 cor

Cotas disponíveis: 1
Valor: R$ 5.000,00

5 - CAPA DE CADEIRAS

6 - HAPPY HOUR

Inserção da logomarca da empresa, nas
duas faces das capas das cadeiras do
auditório principal, durante um dia
inteiro da programação.
Outras contrapartidas:
2 inscrições cortesia para participação
de convidados da empresa

Happy hour oferecido aos participantes
na abertura do evento.
Outras contrapartidas:
Agradecimento realizado pelo presidente
do evento, antes do Happy Hour;
Vídeo no auditório principal, antes do
Happy Hour;
Logomarca no site do evento como
patrocinador Happy Hour;
Faixa de boas-vinda no Happy Hour com
a logomarca do patrocinador;
2 inscrições cortesia para participação
de convidados da empresa.

*As capas devem ser confeccionadas
pela empresa patrocinadora, em TNT.
*O layout da capa deve ser aprovado
pela empresa organizadora.

Cotas disponíveis: 2
Valor: R$ 8.000,00
*Valor especial para patrocínio
com exclusividade: R$14.000,00

7 - APLICATIVO
Inserção da logomarca da empresa na
página de abertura do aplicativo, que
será desenvolvido para o evento.
Aplicativo para celulares Androide e iOS,
com informações sobre o evento e modo
Push de notiﬁcação
Outras contrapartidas:
Logomarca no site do evento como
Patrocinador do Aplicativo;
2 inscrições cortesia para participação
de convidados da empresa.
*Os patrocinadores de cotas e
expositores também terão sua
logomarca no aplicativo

Cotas disponíveis: 2
Valor: R$ 15.000,00
*Valor especial para patrocínio
com exclusividade: R$ 20.000,00

Cotas disponíveis: 2
Valor: R$ 8.000,00
*Valor especial para patrocínio
com exclusividade: R$14.000,00

8 - COPO DO EVENTO
Inserção da logomarca da empresa e
do evento, nos copos personalizados e
permanentes, que serão entregues aos
participantes.
Outras contrapartidas:
2 inscrições cortesia para participação
de convidados da empresa.
*O patrocinador deverá enviar a
logomarca em 1 cor.

Número de cotas disponíveis: 2
Valor: R$ 5.000,00
*Valor especial para patrocínio
com exclusividade: R$ 8.000,00
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TEMAS OPORTUNIDADES PERSONALIZADAS!
Entendemos que cada cliente é único e nos orgulhamos de desenvolver o
portunidades personalizadas para ajudá-lo a alcançar seus objetivos. Se houver
oportunidades adicionais que gostaria de discutir, não hesite em entrar em
contato com o comercial.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE DESCONTO PARA OS PARCEIROS
DA FEBRAPDP NO PROJETO “AMIGOS DA TERRA”
Desconto de 6,0% nas peças e cota bronze;
Desconto de 6,5% na cota prata;
Desconto de 7,0% na cota ouro
Desconto de 8,0% na cota diamante.
O projeto Amigos da Terra teve início em 2017, com a participação efetiva de 11 das mais
renomadas empresas do pujante agronegócio brasileiro.
Com o objetivo de desenvolver ações para sensibilização dos produtores rurais em relação
às práticas sustentáveis no campo, principalmente o Sistema Plantio Direto, a FEBRAPDP
está sempre em busca de parcerias com instituições e empresas do agro para alcançar esse
público-alvo e assim ,transferir tecnologias e conhecimento da forma mais adequada.
O projeto Amigos da Terra surge para estreitar o relacionamento entre a empresa e o
agricultor por meio da sua principal representante no campo, a Federação Brasileira de
Plantio Direto e Irrigação.

Essa é uma oportunidade única para as empresas do agro estarem presentes nas
ações de amplitude nacional da FEBRAPDP.
AINDA NÃO FAZ PARTE DOS AMIGOS DA TERRA?
ENTRE EM CONTATO SOLICITE AS CONDIÇÕES.

INFORMAÇÕES E RESERVAS

fernanda@fbeventos.com

+55 43 3025-5223

+55 43 99639-5775
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