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EXPOSIÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR



No ano de 2012, o Sindicato Rural de Pinheiro Machado, responsável pela Feovelha reestruturou todo o espaço de Estandes para empresas e ex-
positores. Este remodelamento teve como base fundamental um melhor aproveitamento do espaço físico do Parque Charrua e maior conforto para 
expositores e visitantes da feira.  Ampla área para empresas do agronegócio mostrarem seus produtos, seja pela produção primária, máquinas, 
insumos e todo o tipo de mercadoria necessária à produtores e consumidores. 

Área para restaurantes, lancherias e local para pequenos produtores, médias e grandes empresas do ramo. Área especial para o artesanato em lã, 
muito apreciados e visitados durante toda a feira.Espaços para bancos, empresas de financiamento e parceiras dos produtores, como é o caso da 
Emater e Embrapa, que participam durante a feira, promovendo seus projetos para auxiliar os agricultores.

PARTICIPAÇÃO

- Assinatura como patrocinador oficial do evento em TV,  Rádio e Internet.

- Assinatura com logotipo em toda a mídia impressa do evento.

- Assinatura com logotipo em mais de 20 mil flyers do evento, entregues nas rodovias da ECOSUL.

- Inclusão de um banner em nosso site oficial com validade a partir do momento da assinatura do contrato de patrocínio 

   até 30 dias após o término do evento.

- Assinatura com logotipo em todas as newsletters eletrônicas enviadas ao mailling do evento. mais de 28 mil pessoas.

- 100m2 de área livre coberta para montagem de stand.

- Realização de panfletagem na entrada do evento ou outra atividade promocional a combinar.

COTA MASTER | QUANTIDADE: 2
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PARTICIPAÇÃO

- Assinatura com logotipo em toda a mídia impressa do evento.

- Inclusão de um banner em nosso site oficial com validade a partir do momento da assinatura do contrato de patrocínio 

   até 30 dias após o término do evento.

- Assinatura com logotipo em 4 newsletters eletrônicas enviadas ao mailling do evento. mais de 28 mil pessoas.

- Realização de panfletagem na entrada do evento ou outra atividade promocional a combinar.

- Assinatura na mídia do evento (imprensa: TV, rádio e Internet - inserções indeterminadas)

Obs: esta cota dará ao apoiador o direito de utilizar a marca FEOVELHA, em outras mídias veiculadas diretamente pelo mesmo.

- Direito de uso de todo o espaço fisico do evento FEOVELHA, para panfletagem, inclusive no recinto onde será realizado os principais 

remates.

A Lei Federal de Incentivo à Cultura – 8.313/91 instituiu, por meio do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Informe-se sobre 

o aproveitamento da sua marca e como patrocinar a AGENDA CULTURAL da FEOVELHA 2013 - 29ª edição.

COTA APOIO | QUANTIDADE: 4

COTA APOIO DE MÍDIA | QUANTIDADE: 4

COTA MERCHANDISING | QUANTIDADE: 5

PATROCÍNIO - VIA (PRONAC 128237) - FEOVELHA CULTURAL 2013



- PATROCÍNIO MASTER

- COTAS DE APOIOS

- APOIO DE MÍDIA

- MERCHANDISING

2 COTAS

4 COTAS

4 COTAS

5 COTAS

R$ 20.000,00

R$ 5.000,00

R$ 10.000,00

R$ 1.500,00

DISPOSIÇÃO DAS LOGOMARCAS NAS PEÇAS GRÁFICAS DO EVENTO

2 COTAS
PATROCÍNIO MASTER

Aplicação da logomarca 50% 
maior que as cotas de apoio.

4 COTAS
PATROCÍNIO APOIO

Aplicação de mesmo tama-
nho 50% menor que a aplica-
ção do patrocinador master.
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INVESTIMENTOS



PLANTA DO EVENTO
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- (1) Entrada do Parque
- (2) Guarida
- (3) Lago
- (4) Julgamento RAÇAS
- (5) Julgamento RAÇAS
- (6) Sorvetes
- (7) Restaurante do Sobrado
- (8) Restaurante do Pedro
- (9) Vinovelha
- (10) Pista B
- (11) Pista A
- (12) Banco do Brasil

- (13) Casa da Ovelha
- (14) Banco Sicredi
- (15) Banrisul
- (16) Embrapa / Prefeitura Municipal 
- (17) EMATER
- (18) Assessoria de Imprensa
- (19) Rádio On-line (Rádio do Parque)
- (20) Pavilhao de Ovinos
- (21) Restaurante Betemps
- (22) Parque de Alimentação
- (23) Festival Comparsa da Canção
- (24) Saída do ParqueComércio Área Externa

Pavilhão do Artesanato

Artigos de couro

Veículos

Máquinas Agrícolas

EXPOSITORES 
ÁREA EXTERNA COBERTA:

5 x 5 metros

ÁREAS EXTERNAS LIVRES:

7 x 7 metros

8 x 7 metros

10 x 9 metros

10 x 8 metros

10 x 10 metros

10 x 17 metros




