
EDIÇÃO 2023



Com a proposta de ser o melhor evento dedicado à área de Qualidade 
e Segurança dos Alimentos, promovido pela Agron Food Academy e 

pelo Portal e-food, trazendo oportunidades de negócios para 
instituições, fornecedores e prestadores de serviços, que estarão em 
contato direto com tomadores de decisão na academia e indústria.

Através do CLASA, empresas de materiais, insumos e serviços poderão apresentar 
seus produtos, soluções e principais inovações ao mercado nacional e internacional. 

Seja um patrocinador do CLASA 2023!

2 DIAS DE OPORTUNIDADES ● PALESTRANTES RENOMADOS ● NEGÓCIOS ● NETWORKING ● VISIBILIDADE



300 vagas (Previsão: 70% profissionais)

Programação focada em temas práticos e 
com informações baseadas em pesquisa

2 palestrantes internacionais

Submissão de trabalhos – Pesquisadores e 
Profissionais (Relatos de experiência)

SOBRE O EVENTO



SOBRE OS ORGANIZADORES

Agron Food Academy

§ Fundada em 2020

§ Foco no meio científico com realização de 
cursos e eventos na ciência e tecnologia de 
alimentos

§ Realização de 13 eventos nacionais e 
internacionais

Portal e-food

§ Fundado em 2020

§ Foco na publicação de artigos e notícias sobre 
Food Safety

§ Mais de 170 artigos publicados, além de 10 
Fóruns técnicos on-line realizados



PATROCÍNIO



PATROCÍNIO DIAMANTE
1 COTA – INVESTIMENTO: R$ 16.500

Contrapartidas:
• Stand Premium padronizado de 9 m2 para ativação de marca
• Local de destaque no site do evento, logo após o banner principal

• Sua marca em todos os materiais físicos e digitais do evento, 
identificado como Diamante (cota exclusiva)

• Sua marca no kit dos participantes, identificado como Diamante (cota 
exclusiva)

• 01 post exclusivo nas redes sociais do CLASA
• 01 envio de e-mail marketing exclusivo no mailing do evento
• 04 convites cortesia para os dias de evento

• 03 exibições de vídeo institucional com duração máxima de 1 minuto, 
entre as palestras (por dia de evento)

• Disponibilização dos e-mails dos inscritos
• Pacote e-book com 4 páginas inteiras disponíveis para publicidade da 

sua empresa



PATROCÍNIO MASTER
8 COTAS – INVESTIMENTO: R$ 11.500

Contrapartidas:

• Stand padronizado de 9 m2 para ativação de marca
• Sua marca em todos os materiais físicos e digitais do evento, 

identificado como Master
• Sua marca no kit dos participantes, identificado como Master

• 01 post exclusivo nas redes sociais do CLASA
• 01 envio de e-mail marketing exclusivo no mailing do evento
• 03 convites cortesia para os dias de evento

• 02 exibições de vídeo institucional com duração máxima de 1 
minuto, entre as palestras (por dia de evento)

• Disponibilização dos e-mails dos inscritos



PATROCÍNIO PLUS
5 COTAS – INVESTIMENTO: R$ 7.000

Contrapartidas:

• Sua marca em todos os materiais físicos e digitais do evento

• Sua marca no kit dos participantes

• 01 post nas redes sociais do CLASA junto com os demais 
patrocinadores Plus

• 01 envio de e-mail marketing no mailing do evento junto com os 
demais patrocinadores Plus

• 02 convites cortesia para os dias de evento

• 01 exibição de vídeo institucional com duração máxima de 1 
minuto, entre as palestras (por dia de evento)



COMPARE OS TIPOS DE PATROCÍNIO
PACOTES / CONTRAPARTIDAS DIAMANTE MASTER PLUS

STAND Sim - Localização Premium Sim Não

MATERIAIS Sim Sim Sim

SITE CLASA Sim, após o banner principal Sim Sim

REDES SOCIAIS Post exclusivo Post exclusivo Post coletivo

E-MAIL MKT Envio exclusivo Envio exclusivo Envio coletivo

CORTESIAS 04 03 02

EXIBIÇÃO DE VÍDEO NO EVENTO 03 inserções / dia 02 inserções / dia 01 inserção / dia

DADOS INSCRIÇÕES Sim Sim Não

E-BOOK 4 páginas Não Não

VALOR R$ 16.500 R$ 11.500 R$ 7.000

COTAS 01 08 05



PATROCÍNIO DIFERENCIADO



COFFEE BREAK
2 COTAS – INVESTIMENTO: R$ 8.500

Sua empresa poderá assinar o coffee break do CLASA, que será 
especialmente preparado pela equipe do Hotel Vila Galé/RJ.

Neste momento, os congressistas estarão desfrutando de um momento 
de networking e buscando boas oportunidades!

Contrapartidas:
• Menção da sua marca no pronunciamento do intervalo do congresso para o 

coffee break;
• Sua marca no programa do CLASA, na agenda do coffee break (“patrocinado 

por:”);
• Sua marca em banner e placas nas mesas de exposição dos alimentos e bebidas;

• Possibilidade de sorteios e brindes durante o coffee break;
• Cartões de visita, folders e materiais de divulgação serão distribuídos aos 

congressistas durante este momento;

• Momento poderá ser utilizado para demonstração (deverá ser previamente 
combinado e aprovado pela organização do CLASA);

• 02 convites cortesia para os dias de evento.



HAPPY HOUR
2 COTAS – INVESTIMENTO: R$ 7.500

Ao final do primeiro dia do CLASA, os participantes poderão desfrutar de um 
animado happy hour, com música e muita diversão. O cardápio será elaborado 

especialmente pelo Hotel Vila Galé e a cultura carioca terá presença 
confirmada!

Aproveite este momento, associando a sua marca a essa iniciativa e ampliando 
suas oportunidades de negócio!

Contrapartidas:
• Menção da sua marca no pronunciamento do intervalo do congresso para o happy

hour;

• Momento de fala do patrocinador no início do happy hour;
• Sua marca no programa do CLASA, na agenda do happy hour (“patrocinado por:”);

• Sua marca em banners e placas na área do happy hour;

• Possibilidade de sorteios e brindes durante o happy hour;
• Cartões de visita, folders e materiais de divulgação serão distribuídos aos 

congressistas durante este momento;
• Registro de fotos e divulgação nas mídias do CLASA;

• 01 convite cortesia para os dias de evento.



E-BOOK
3 COTAS – INVESTIMENTO: R$ 2.500

Artigos e trabalhos do CLASA serão reunidos em um e-book que 
será produzido pela Agron Food Academy, e que ficará disponível 

para download gratuito após o evento.
Associe a sua marca à esta publicação, consolidando seu apoio 

mesmo após o final do evento, ampliando a visibilidade para quem 
participou ou não do CLASA.

Contrapartidas:
• Marca na capa do e-book;

• 2 páginas inteiras disponíveis para publicidade da sua empresa;
• Marca no rodapé de todas as páginas do e-book;
• Visibilidade no site da Agron Food Academy, onde os leitores 

acessarão para download do e-book.



VENHA FAZER PARTE DESTE 
EVENTO ; )

clasa@portalefood.com.br
(21) 99930-2680 – Luciana
(21) 99522-8784 – Natalia
(17) 98803-3071 – Jackson

mailto:clasa@portalefood.com.br

