Auditório da USP , minutos antes da
abertura do ABEC Meeting 2018

Divulgue sua empresa para equipes editoriais científicas de todo o Brasil e exterior.

CONVITE
A Associação Brasileira de Editores
Científicos tem a honra de convidar
sua empresa para ser parceira no
ABEC Meeting 2019.
PÚBLICO ALVO
O público alvo do encontro é composto pela comunidade científica, principalmente
editores de periódicos, empresários do setor, revisores, autores de artigos,
pesquisadores, professores e alunos de pós-graduação.
Temos a expectativa de receber 300 participantes na edição de 2019.
DATA
De 17 a 20 de setembro de 2019
ORGANIZAÇÃO

LOCAL
Teatro Celina Queiroz
Unifor – Universidade de
Fortaleza
Av. Washington Soares, 1321
Edson Queiroz, Fortaleza
CE - Brasil

PROGRAMAÇÃO
Visando atender às expectativas dos
participantes, a programação
será abrangente, buscando
oferecer desde os fundamentos
da editoração científica, até o
debate de tópicos mais
avançados alinhados com o
cenário internacional.
Por meio de palestras, mesas
redondas, minicursos, oficinas e
rodas de conversa,
o ABEC MEETING 2019
propiciará aos participantes um
ambiente para troca de
experiências e o
compartilhamento de
conhecimentos.
Serão disponibilizadas informações
sobre as melhores práticas
editoriais internacionais e as
ferramentas mais utilizadas,
contribuindo assim na
formação dos envolvidos com a
produção de um periódico
científico.
Abel Packer do SciELO
no ABEC Meeting 2018

PROGRAMAÇÃO
Durante o ABEC MEETING 2019 teremos RODAS DE
CONVERSA, SESSÃO DE PÔSTERES, com
apresentação oral dos trabalhos aprovados na
sessão MEU PÔSTER EM 1 MINUTO, a 10a Edição
do PRÊMIO EDITOR DO FUTURO e a oportunidade
de cumprir requisitos do PROGRAMA DE
CERTIFICAÇÃO EM PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA.
Roda de Conversa durante o ABEC Meeting 2018

PATROCÍNIO
Em um ambiente amplo e
agradável, os patrocinadores
têm contato com os
participantes durante todo o
evento, para divulgar
serviços, ferramentas e
soluções para a publicação
dos periódicos.
A área de exposição foi escolhida
para garantir que haja
excelentes oportunidades de
promover sua organização
no encontro e permitir
envolver os participantes de
maneira amigável, solidária
e intelectual.
Esta oportunidade busca tornar
sua participação no ABEC
MEETING 2019 uma
experiência única e
inesquecível.

Equipe da ABEC divulgando parcerias e serviços durante o ABEC Meeting 2018

ESCOLHA AS OPÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
Sendo um parceiro da ABEC no Meeting 2019, você poderá divulgar marca, produtos e serviços de sua empresa
antes e durante a realização do evento.
Escolha as formas de participação e monte sua cesta com as oportunidades que mais se adequam a sua empresa.
AÇÃO

DESCRIÇÃO

INVESTIMENTO

Estande AM19

Montados nas dimensões 3x 2.20m com balcão de atendimento de 1 x
0,50, mobiliado com mesa de tampo de vidro e 4 cadeiras, TV 42”,
Imagem em lona 3x2,20m, jardineira decorativa, ponto de entrada luz
e WiFi. Solicite visualizar o projeto já incluído no investimento.

R$ 5.000,00

Divulgação online
até dezembro de
2019

Inclusão da marca nas peças de divulgação online e no site do evento.
Envio de 3 e-mails mkt pela ABEC ao mailing de associados e
participantes das edições anteriores.

R$ 2.000,00

Marca nos
materiais do
evento

Inclusão da marca no folder da programação, pastas, certificados e na
programação visual local do evento (banners indicativos, PowerPoint
plenária)

R$ 1.600,00

Apresentação
oral durante
AM19

Apresentação oral de 20 min durante a programação do evento na
plenária principal.

R$ 1.000,00

*Encarte
materiais

Colocação de materiais de divulgação (folders ou brindes) dentro das
pastas dos participantes

R$ 800,00

Ações
promocionais

Interação com os participantes por meio de sorteios de brindes ou
outras ações promocionais

Sob consulta

Data limite para aquisição das oportunidades de parceria: 01 de agosto de 2019.
*Materiais a serem inseridos nas pastas dos participantes devem ser enviados até 22 de agosto de 2019.

DIVULGAÇÃO DO EVENTO
Peça de lançamento do tema do evento enviada por e-mail e divulgada nas redes sociais

ORGANIZAÇÃO DO ABEC MEETING 2019
Presidente
Rui Seabra Ferreira Júnior – Unesp; ABEC
Presidente de honra
Lilia Maia de Morais Sales – Unifor
Coordenação
Ricardo Azevedo – USP; ABEC
Membros
Andrea Silvia Walter – UFC
Benedito Barraviera – Unesp; ABEC
Elisabete Werlang – UFSC; ABEC
Gabriela Alves Gomes – Unifor
Ilda Fontes – FGV; ABEC
Juliana Maria de Sousa Pinto – Unifor
Lia Machado Fiuza Fialho – UECE
Osvaldo de Sousa – UFC
Paula Jacques – Unifor
Suzana Caetano de Silva Lannes – USP; ABEC
Tereza Glaucia Rocha Matos – Unifor
Coordenador Sessão de Pôsteres
Milton Shintaku – Ibict; ABEC
Coordenadora Prêmio Editor do Futuro e ProCPC
Ana Marlene Freitas de Morais – ABEC
Comissão de apoio
Ana Paola de Castro e Lins – Unifor
Brunno Lorran – ABEC
Leandro Rocha – 4toques
Natasha Primati – ABEC
Nilson Augusto Corrêa da Cruz – ABEC
Renata Domingues – ABEC
Roberto Amaral – ABEC

Aproveite a oportunidade de
divulgar a sua empresa para
equipes editoriais científicas de
todo o Brasil e exterior.

Minicurso ministrado por Ricardo Azevedo, Vice-Presidente da ABEC, durante o ABEC Meeting 2018.

Confirme seu interesse até 01/08/2019.
CONTATOS
Nilson A. C. da Cruz (14) 3815-5095
nilson@abecbrasil.org.br
Ana Marlene F. Morais (12) 99162-5609
secretario.geral@abecbrasil.org.br

