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MODALIDADES
DE PATROCÍNIO

O Colóquio da Qualidade é, também, um espaço privilegiado para promoção dos Sócios Coletivos da APQ.
Dê visibilidade à sua Organização, utilizando-o da forma que melhor corresponda às suas necessidades.
Não encontra a modalidade que precisa?
Contacte-nos!
							
Organização do Colóquio

APQ - Associação Portuguesa para a Qualidade
Rua Carlos Alves N.º 3 (Lt 24) Pólo Tecnológico de Lisboa 1600-515 LISBOA
Tel.: +351 214 996 210 | Fax: +351 214 958 449
E-mail: isabel.almeida@apq.pt
www.apq.pt
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Patrocinador Ouro
SÓCIOS - 5.000,0€ + IVA | NÃO SÓCIOS - 6.000,0€ + IVA

•
•

10 inscrições gratuitas no Colóquio (extensíveis a pessoas externas à organização, nomeadamente clientes/fornecedores)

•
•
•

Apresentação de um testemunho da organização numa sessão paralela, desde que enquadrado com o programa do Colóquio

Espaço para colocação de folheto institucional ou espaço aberto para colocação de mesa de exposição/ apresentação dos produtos/
							
serviços, no local de realização do Colóquio
Colocação do logotipo da organização na página do Colóquio no site da APQ, com inclusão de um link para o site do patrocinador
Colocação do logotipo em: todos os suportes promocionais do Colóquio, nos anúncios na Revista Qualidade e em outros meios de
comunicação

•
•

4 convites para o Jantar Oficial do Colóquio
Publicação na Revista Qualidade de um artigo elaborado pelo patrocinador sobre uma boa prática da organização relacionada com a
excelência organizacional e oferta de 30 exemplares da revista

•

14 horas de formação gratuitas em atividades formativas realizadas pela APQ em regime interempresas (exclui atividades organizadas
em parceria com outras entidades e Cursos EFQM. Este benefício é válido até dezembro de 2015)

Patrocinador Prata
SÓCIOS - 3.750,0€ + IVA | NÃO SÓCIOS - 4.500,0€ + IVA

•
•
•
•

6 inscrições gratuitas no Colóquio (extensíveis a pessoas externas à organização, nomeadamente clientes/fornecedores)
Espaço para colocação de folheto institucional, no local de realização do Colóquio
Colocação do logotipo da organização na página do Colóquio no site da APQ, com inclusão de um link para o site do patrocinador
Colocação do logotipo em: todos os suportes promocionais do Colóquio, nos anúncios na Revista Qualidade e em outros meios de
comunicação

Patrocinador Bronze
SÓCIOS - 2.500,0€ + IVA | NÃO SÓCIOS - 3.000,0€ + IVA

•
•

4 inscrições gratuitas no Colóquio (extensíveis a pessoas externas à organização, nomeadamente clientes/fornecedores)
Colocação do logotipo em: programa final, painel no local de realização, site da APQ e anúncio na Revista Qualidade com todos os
patrocinadores do Colóquio

Outras Modalidades de Participação
SÓCIOS - 680,0€ + IVA | NÃO SÓCIOS - 816,0€ + IVA

•

Utilização de espaço aberto para colocação de mesa para exposição/ apresentação dos produtos/ serviços, durante os 2 dias do
Colóquio, com direito a 1 inscrição no Colóquio

SÓCIOS - 500,0€ + IVA | NÃO SÓCIOS - 600,0€ + IVA

•

Utilização de Sala (capacidade até 40 pessoas, equipada com ecrã) para apresentação dos serviços/ produtos, durante uma das pausas
para café, com direito a 1 inscrição no Colóquio

SÓCIOS - 480,0€ + IVA | NÃO SÓCIOS - 576,0€ + IVA

•

Colocação de Roll up (até 980x2000), no local de realização do Colóquio, durante os 2 dias, com direito a 1 inscrição no Colóquio

SÓCIOS - 400,0€ + IVA | NÃO SÓCIOS - 480,0€ + IVA

•

Colocação de folheto institucional, no local de realização do Colóquio, com direito a 1 inscrição no Colóquio 			
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