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O Encontro de Marketing em Alimentos e Agronegócios (EMAA)
é organizado pelo grupo de pesquisa e extensão, MarkEsalq,
composto pelos alunos da Escola Superior de Agronomia "Luiz de
Queiroz", Campus da Universidade de São Paulo.
 
Essa evento é uma iniciativa do grupo com o objetivo de levar
conhecimento, ferramentas e as melhores práticas de mercado
para os futuros profissionais de marketing, bem como facilitar o
networking entre o mercado e academia.

Organização

www.markesalq.com.br

http://www.markesalq.com.br/


Sobre o evento
O 12º Encontro de Marketing em Alimentos e Agronegó-
cios (EMAA) ocorrerá no dia 19 de Setembro de 2019 na
Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", da Univer-
sidade de São Palio, em Piracicaba-SP.
 
O tema do evento será “O Marketing na Era do Propósito”.
O evento contempla palestras, workshops, sorteios, um
congresso e reúne conteúdo e networking qualificado e
direcionado para os interessados no setor. 
 
É por meio do encontro entre academia, instituições
públicas e empresas privadas que problemas e soluções
aplicáveis são apresentadas estimulando a geração de
ideias inovadoras.
 
Mais informações:
www.markesalq.com.br/emaa

http://www.markesalq.com.br/emaa


Público-alvo
O EMAA é um evento dedicado aos estudantes, pesqui-
sadores e profissionais que trabalham ou se interessam
por marketing em alimentos e agronegócios.

estudantes & pesquisadores

profissionais de marketing

academia mercado



Congresso de marketing 
em alimentos e agronegócios

O Congresso de Marketing em Alimentos e Agronegó-
cios (COMA) reúne os trabalhos científicos e acadêmi-
cos de estudantes, pesquisadores e professores de todo
o país que são apresentados para todos os interessados
presentes e comissão avaliadora, com premiação para
os três melhores trabalhos.
 
O COMA é uma iniciativa que acontece durante os
intervalos do evento EMAA para oferece ao público-alvo
de estudantes a possibilidade de apresentar seus
trabalhos aos profissionais presentes.
 
 

Mais informações:
www.markesalq.com.br/coma

(COMA)

COMA 2017

COMA 2016

http://www.markesalq.com.br/coma


Edições anteriores do EMAA



Edições anteriores do EMAA



Edições anteriores do EMAA



O Encontro de Marketing em Alimentos e Agronegócios é um ambiente ideal para estar em contato com
os futuros profissionais que estarão no mercado de trabalho. Reune em um único local uma experiência
completa de aprendizado e networking.
 
Esta Proposta de Patrocínio oferece diversas oportunidades de divulgação e promoção da sua marca. 
Ela está dividida em três categorias: OURO, PRATA e BRONZE.
 
AS OPÇÕES DE PATROCÍNIO DO ENCONTRO DE MARKETING EM ALIMENTOS E AGRONEGÓCIOS
SÃO EXCELENTES FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO PARA SUA MARCA!
 
Veja abaixo alguns benefícios:
• Potencializar a sua ação de marketing no evento
• Fixar a sua marca na memória dos visitantes
• Gerar e fidelizar clientes
• Ampliar a divulgação antes, durante e depois do evento
• Atingir um público altamente qualificado de alunos e profissionais

Patrocínio



Stand Comercial
Logomarca da empresa, em tamanho grande, veiculada em todas as mídias online e offline (panfletos,
cartazes, instagram, facebook, linkedin e e-mail marketing)
Possibilidade de distribuição de 4 (quatro) materiais de divulgação impressos na sacola que será
entregue a todos os participantes
Inserção de 4 (quatro) brindes na sacola que será entregue a todos os participantes
Logomarca da empresa, em tamanho grande, exposta em faixa no palco do anfiteatro no dia do evento
2 Banners da empresa expostos no local do evento
4 Cortesias

Patrocínio: cota ouro

COTA MÁXIMA: 4 PARCERIASVALOR DO INVESTIMENTO: R$ 3.000,00

COTA OURO



Logomarca da empresa, em tamanho médio, veiculada em todas as mídias online e offline (panfletos,
cartazes, instagram, facebook, linkedin e e-mail marketing)
Possibilidade de distribuição de 2 (dois) materiais de divulgação impressos na sacola que será
distribuída para todos os participantes
Inserção de 2 (dois) brindes na sacola que será entregue a todos os participantes
Logomarca da empresa, em tamanho médio, exposta em faixa no palco do anfiteatro no dia do evento
1 Banner da empresa expostos no local do evento
2 Cortesias

Patrocínio: cota prata

COTA MÁXIMA: 6 PARCERIASVALOR DO INVESTIMENTO: R$ 2.000,00

COTA PRATA



Logomarca da empresa, em tamanho pequeno, veiculada em todas as mídias online e offline (panfletos,
cartazes, instagram, facebook, linkedin e e-mail marketing)
Possibilidade de distribuição de 1 (um) material de divulgação impresso na sacola que será distribuída
para todos os participantes
Inserção de 1 (um) brinde na sacola que será entregue a todos os participantes
Logomarca da empresa, em tamanho pequeno, exposta em faixa no palco do anfiteatro no dia do evento
1 Cortesia

Patrocínio: cota bronze

COTA MÁXIMA: 8 PARCERIASVALOR DO INVESTIMENTO: R$ 1.000,00

COTA BRONZE



Coffee do evento
Crachás e cordões de crachá
Camisetas para a equipe do evento
Sacola para colocar brindes dos participantes
Brindes para palestrantes do evento
Itens para sortear para os participantes ao final do evento 
Premiação dos vencedores do COMA
Impressão do panfleto de programação do evento
Infraestrutura (backdrops do evento)
Experiências interativas com os participantes

Patrocínio especial

OPÇÕES 
 

Estamos disponíveis para negociações e ideias inovadoras. 
Entre em contato pelo e-mail: contato@markesalq.com.br

Essa opção de patrocínio é uma forma de investir no evento por meio
da escolha específica de um item que o patrocinador deseja ser res-
ponsável pelo seu investimento. Nessa situação é dado o crédito ao
patrocinador por meio da divulgação de seu logotipo nos itens, bem
como por anúncio durante o evento.



Patrocínio

OBSERVAÇÕES
A montagem dos stands, materiais de divulgação impresso e materiais do kit (que serão entregues na sacola aos participantes)
são de total responsabilidade da empresa parceira e a escolha do mesmo será feita por ordem de adesão dos pacotes. Não serão
concedidas mais cortesias além das do pacote.

OPÇÕES ADICIONAIS

PACOTE

BRONZE                    R$ 1 .500,00                                      R$ 400,00

OURO                       R$ 500,00                                        R$ 200,00

PRATA                      R$ 1 .000,00                                      R$ 300,00

PACOTE          |          PALESTRA COMERCIAL         |           INSERÇÃO DE MATERIAL NO KIT

AVULSO                    R$ 2.000,00                                     R$ 600,00



Dúvidas? Entre contato conosco!
Será um prazer conversar com você!

Professor-Responsável 
edespers@usp.br | 11 96363-3333

EDUARDO EUGÊNIO SPERS

e-mail para contato: contato@markesalq.com.br

Aluna-Coordenadora
marianacgdc@usp.br

MARIANA COSTA



REALIZAÇÃOAPOIO


