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Sobre o Grande Encontro
da Educação
O Grande Encontro da Educação reunirá gestores e coordenadores de
escolas particulares de todo Brasil com o propósito de buscar respostas em
meio a um cenário de intensas mudanças na educação e ainda oferecer as
melhores soluções do mercado nas áreas administrativas e pedagógicas.
O espaço de exposição é dedicado à interação entre patrocinador e público
presente no Congresso, possibilitando uma conversa mais próxima com
estes gestores a fim de apresentar sua solução ou produto.
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Público-Perfil
agosto /2017 - última edição

494
PA RT I C I PA N T E S

1 % NORTE
86 % SUDESTE
2 % NORDESTE
5 % SUL
1 % CENTRO-OESTE

S AT I S FAÇ ÃO

97%

Veem o Grande Encontro como
o melhor lugar para se atualizar
sobre educação e tecnologia.

94%

Ficaram muito satisfeitos com
o evento e pretendem voltar no
próximo ano.

CARGOS
Outros	
   2%	
  
Coordenador	
  

6%	
  
34%	
  

Diretor	
  

58%	
  

Mantenedor	
  

NÚMERO DE
ALUNOS

166	
  
111	
  
78	
  

26	
  

Acima	
  de	
  
2000	
  

42	
  

36	
  

De	
  1000	
  a	
   de	
  500	
  a	
  999	
   de	
  200	
  a	
  499	
   de	
  100	
  a	
  200	
  
1999	
  

35	
  

até	
  100	
  

18 E 19 DE JUNHO DE 2019

Sem	
  
deﬁnição	
  

Curador

Miguel Thompson
CHEFE DO CONSELHO CURADOR DE CONTEÚDO

Diretor Geral, Instituto singularidades. Doutorado e Mestrado pelo
Instituto Oceanográfico da Universidade de são Paulo e graduação
em Ciências Biológicas pela Universidade Mackenzie. Atualmente,
é diretor executivo do Instituto singularidades. Foi consultor
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento das
Nações (PNUD). Foi Professor de Ensino Básico durante 25 anos e
autor de livros didáticos.
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Patrocínio
DIAMANTE 15M²

OURO 12M²

PRATA 9M²

BALCÃO

• Estande lounge de 15 m² na área de exposição
montado com arte no backdrop, balcão com logotipo, 01
mesa redonda, 3 banquetas altas, 01 tomada 220W,
• Inserção da logomarca em todo material do evento,
• Inserção de folder e brindes nas pastas dos
participantes (fornecido pelo parceiro/patrocinador ),
• Inserção da logomarca no fundo de palco,
• Direito a sorteio de brindes ao final do evento,
• Agradecimento pelo mestre de cerimônias no retorno
do almoço e coffees,
• Apresentação de vídeo Institucional de 30 segundos
nos intervalos das atividades nos telões do auditório,

• Estande lounge de 12 m² na área de exposição
montado com arte no backdrop, balcão com logotipo, 01
mesa redonda, 3 banquetas altas, 01 tomada 220W,
• Inserção da logomarca em todo material do evento,
• Inserção de folder e brindes nas pastas dos
participantes (fornecido pelo parceiro/patrocinador ),
• Inserção da logomarca no fundo de palco,
• Direito a sorteio de brindes ao final do evento,
• Agradecimento pelo mestre de cerimônias no retorno
do almoço e coffees,
• Apresentação de vídeo Institucional de 30 segundos
nos intervalos das atividades nos telões do auditório,

• Estande lounge de 9 m² na área de exposição
montado com arte no backdrop, balcão com logotipo, 01
mesa redonda, 3 banquetas altas, 01 tomada 220W,
• Inserção da logomarca em todo material do evento,
• Inserção da logomarca no fundo de palco,

• Estande balcão com logotipo
e 1 banqueta alta., Inserção da
logomarca em todo material do
evento,

• Direito a sorteio de brindes ao final do evento,
• Live no Facebook de 30 minutos transmitida para os
213.214 fãs da Revista Educação a nos meses de junho
e agosto,

• Inserção da logomarca no fundo
de palco,
+ Live no Facebook de 30 minutos
transmitida para os 213.214 fãs da
Revista Educação a nos meses de
agosto,

+ Posts de divulgação no Facebook da Live
+ Live mensal no Facebook de 30 minutos transmitida
para os 213.214 fãs da Revista Educação a partir do mês
de assinatura,
+ Webinar mensal de 1 hora,
+ Posts de divulgação no Facebook da Live e Webinar,
+ Compartilhamento da Live e Webinar no Facebook,
Site da Revista Educação, “TV Educação” e dentro do
CLUBEDUCA.
+ Álbum com 10 fotos no Instagram da Revista
Educação,
Matéria no “Especial 4º Grande Encontro da Educação”,
veiculado no nosso APP,
+ Acesso ao mailing geral dos participantes do evento.

+ Live mensal no Facebook de 30 minutos transmitida
para os 213.214 fãs da Revista Educação a partir do mês
de assinatura,
+ Posts de divulgação no Facebook da Live
+ Compartilhamento da Live no Facebook, Site
da Revista Educação, “TV Educação” e dentro do
CLUBEDUCA.
+ Álbum com 10 fotos no Instagram da Revista
Educação,
+ Matéria no “Especial 4º Grande Encontro da
Educação”, veiculado no nosso APP,

+ Compartilhamento da Live no Facebook, Site
da Revista Educação, “TV Educação” e dentro do
CLUBEDUCA.
+ Álbum com 10 fotos no Instagram da Revista
Educação,
• Acesso ao mailing geral dos participantes do evento,

+ Posts de divulgação no Facebook
da Live
+ Compartilhamento da Live no
Facebook, Site da Revista Educação,
“TV Educação” e dentro do
CLUBEDUCA.
• Acesso ao mailing geral dos
participantes do evento,

+ Acesso ao mailing geral dos participantes do evento,
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PATROCÍNIO ESPECIAL
• ADESIVO DE CHÃO

• ECOBAGS

Logo colocado no chão do evento levando
da entrada até o stand patrocinador.
(6 unidades)

Logo exclusivo em um dos lados da
sacola onde serão distribuídos todos os
materiais do evento.

• ÁGUA PERSONALIZADA

• CAPA CADEIRA

Logo personalizando as águas distribuídas
no evento.

Logo na capa de todas as cadeiras no salão
dos congressistas.

• BALCÃO DE CREDENCIAMENTO PERSONALIZADO
Adesivação personalizada no balcão e backdrop de credenciamento.

18 E 19 DE JUNHO DE 2019

500.526
REVISTA IMPRESSA

202 mil

EXEMPLARES MENSAIS

PAGEVIEWS

REVISTA DIGITAL

121 mil

1m, 26segs

USUÁRIOS ÚNICOS

TEMPO DE VISITA

NEWSLETTER EDUCAÇÃO

13 mil

11 mil

DOWNLOADS

95%

EMAILS

REDES SOCIAIS

ENTREGA

9%

ABERTURA

EVENTOS

270 mil

6 eventos 1.400

AUDIÊNCIA TOTAL

212 mil

www.revistaeducacao.com.br

WEBSITE EDUCAÇÃO

25 mil

impactos

ANUAIS

60 mil

FACEBOOK

PARTICIPANTES

840

ESCOLAS

28

PALESTRAS

TWITTER
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MARCAS QUE SEMPRE APOIARAM O GEE
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