10 a 13 de novembro de 2019
Belo Horizonte – MG

Luiz Henrique Silva Duarte
Patrocínio
E-mail: patrocinio@xxvsnptee.com.br
Telefone: (31) 3506 4819

Eliana Campos de Figueiredo Vieira
Coordenação Executiva
E-mail: coordenacao@xxvsnptee.com.br
Telefone: (31) 3506 4184

Nelson Benicio Marques Araújo
Coordenação Geral
E-mail: coordenacao@xxvsnptee.com.br
Telefone: (31) 3506 4443

Mundo de Ideias Produtora de Eventos
Secretaria Executiva
E-mail: secretaria@xxvsnptee.com.br
Telefone: (31) 3261 7004

www.xxvsnptee.com.br

XXV SEMINÁRIO NACIONAL DE
PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA

XXV SEMINÁRIO NACIONAL DE
PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA

BEM-VINDOS AO PRINCIPAL
E MAIS ABRANGENTE EVENTO
DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO.
Nelson Benicio Marques Araújo
Coordenador Geral do XXV SNPTEE

O Seminário Nacional de Produção e Transmissão de
Energia Elétrica (SNPTEE) reúne os principais agentes
do setor e os mais inﬂuentes proﬁssionais nos aspectos
técnicos e de gestão das empresas participantes dos
negócios de geração, transmissão, distribuição e
comercialização de energia elétrica.
Historicamente, muitas empresas redeﬁniram processos,
metodologias, práticas e fornecedores a partir das trocas
de experiências e debates técnicos do SNPTEE.
Esse grande evento sempre propiciou ao mercado
fornecedor conhecer novos clientes e respectivas
demandas, sendo uma grande oportunidade para
apresentar produtos, serviços e soluções. Alguns
fornecedores nele se apresentaram e posteriormente
se consolidaram junto a novos clientes no mercado
nacional.
O SNPTEE é uma oportunidade de vivenciar o setor
elétrico na sua essência, com os principais e mais
conceituados proﬁssionais.
Acreditamos que, nos próximos anos, ocorrerá uma
importante transformação no setor elétrico brasileiro,
com reposicionamento de empresas, grandes
investimentos, inovações e o principal: muitas
oportunidades. Nesse contexto, o XXV SNPTEE será
o palco mais importante. A Cemig recebeu, mais uma
vez, com muito entusiasmo, o convite para organizá-lo,
já tendo realizado as edições de 1972, 1987 e 2003.
Estamos certos de que vocês querem ser atores
principais nesse palco. Este é o nosso convite:
patrocinar e atuar como protagonista no XXV SNPTEE
e no setor elétrico brasileiro nos próximos anos.
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ENTIDADE PROMOTORA
CIGRÉ-BRASIL

O Comitê Nacional Brasileiro de Produção e
Transmissão de Energia ElétricaCIGRÉ-Brasil
é uma sociedade civil, sem ﬁns lucrativos,
fundada em 1971, que tem por objetivo
promover o intercâmbio e o desenvolvimento
técnico, tecnológico e da engenharia no Brasil,

no campo da produção de energia elétrica, da
transmissão em alta tensão e da distribuição. Ele
representa em nosso país o Conseil Internacional
des Grands Réseaux Eletriques à Haute Tension
(CIGRÉ), fundado em 1921, em Paris, e que
possui comitês nacionais em 95 países.

ENTIDADE COORDENADORA
CEMIG

O CIGRÉ-Brasil é a entidade promotora do
SNPTEE e tem a atribuição de convidar, em
sistema de rodízio, empresas tradicionais do
setor elétrico para atuarem na organização do
Seminário.

A Cemig é um dos mais sólidos e importantes
grupos do segmento de energia elétrica do Brasil,
participando em mais de 200 empresas, além de
consórcios e fundos de participação. Companhia
de capital aberto controlada pelo Governo do
Estado de Minas Gerais, possui 127 mil acionistas
em 44 países. Suas ações são negociadas nas

Bolsas de Valores de São Paulo, Nova York e
Madri. Hoje a empresa é uma referência na
economia global, reconhecida por sua atuação
sustentável. Há 18 anos consecutivos, faz
parte do Dow Jones Sustainability World Index
(DJSI World). A empresa se orgulha de ser um
patrimônio da população mineira e de cumprir,

desde sua fundação, seu papel principal: ser
uma das empresas desenvolvedoras de Minas
Gerais, fornecendo energia elétrica para todos
os mineiros e além das fronteiras do estado.
Cemig: nossa energia, sua força.
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SOBRE O SEMINÁRIO

CIDADE-SEDE

XXV SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO
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A cidade-sede será Belo Horizonte, capital de
Minas Gerais, carinhosamente chamada de Beagá.
Emoldurada naturalmente pela Serra do Curral,
Belo Horizonte oferece interessantes áreas de
visitação, casas de espetáculos com intensa produção
artístico-cultural, boa e diversiﬁcada gastronomia,
rico artesanato – disponível em suas feiras e lojas
especializadas – e uma gostosa característica:
a conhecida hospitalidade mineira.

O Seminário Nacional de Produção e Transmissão
de Energia Elétrica – SNPTEE – tem por objetivo
promover o intercâmbio de informações técnicas,
cientíﬁcas e gerenciais entre empresas e
entidades que atuam na produção e transmissão
de energia elétrica, visando à ampliação e ao
aperfeiçoamento do conhecimento e do progresso
técnico e tecnológico do setor. O seminário
acontece a cada dois anos, desde 1971, e tem a
duração de 4 dias, dos quais 3 dias são dedicados
às sessões técnicas que acontecem em 16 salas
simultaneamente, divididas por grupo de estudo.

O XXV SNPTEE será realizado no Expominas, que leva
o nome de Centro de Feiras e Exposições George
Norman Kutova, em homenagem a um dos maiores
incentivadores do turismo de negócios em Minas Gerais.

A última edição do SNPTEE contou com:

O espaço disponível para feiras e eventos tem
aproximadamente 27 mil m², sendo 17.310 m² dos
três pavilhões contínuos e 2.630 m² do pavilhão
multiúso. O estacionamento tem capacidade para
2.100 veículos.

3.000 participantes;
85 empresas participantes;
77 expositores;
1.718 resumos enviados;
519 informes técnicos aprovados.
Inovando o seminário, aconteceu o Fórum da
Mulher com apresentação de vídeo, palestras e
um debate sobre a participação da mulher no
setor elétrico.

O auditório para 2 mil pessoas, as 16 salas para as
sessões técnicas e a ExpoSNPTEE serão construídos
em dois dos pavilhões.

AGENDA SUCINTA DO XXV SNPTEE
10 de novembro de 2019: Abertura oﬁcial do XXV SNPTEE e inauguração da ExpoSNPTEE
11, 12 e 13 de novembro de 2019: Sessões técnicas e palestras
13 de novembro de 2019: Solenidade de encerramento e jantar de confraternização

A ExpoSNPTEE será um espaço especialmente
estruturado para os patrocinadores poderem mostrar
seus produtos e serviços.
A área de convivência e os coffee-breaks serão
estruturados na ExpoSNPTEE, possibilitando que os
participantes visitem e interajam com os patrocinadores.
Fonte: Belotur, adaptado.
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Master

Diamante

Ouro

Prata

Bronze

96 m²

84 m²

72 m²

36 m²

12 m²

Inserção da logo do patrocinador no site do evento

x

x

x

x

x

Inserção da logo do patrocinador nas peças gráﬁcas do evento

x

x

x

x

x

Inserção de material promocional nas pastas do evento

x

x

x

x

x

2 palestras

2 palestras

2 palestras

1 palestra

Acesso ao mailing dos participantes do evento

x

x

x

x

Link no site do evento para página do patrocinador

x

x

x

x

Inscrições gratuitas, incluindo todo o material do seminário
e participação em todas as atividades

8

7

6

4

2

Pastas completas adicionais com material do evento

6

5

4

2

1

Convites adicionais para o jantar de confraternização

6

5

4

2

1

Disponibilidade de estande, em montagem básica, na ExpoSNPTEE

Possibilidade de agendamento de palestras técnicas após as sessões técnicas

Para aquelas que já são associadas do CIGRÉ-Brasil, os custos da renovação
da anuidade para o ano de 2020 serão arcados pelo CIGRÉ-Brasil.

INVESTIMENTO

x

x

x

x

x

x

R$ 300.000

R$ 200.000

R$ 150.000

R$ 100.000

MONTAGEM
Montagem básica em painéis “TS”,
acoplados em perﬁs de alumínio
anodizado, metragem conforme
tamanho do estande escolhido;
1 balcão-armário em painel
“TS” branco, montado em perﬁl
de alumínio anodizado,
tampo de madeira revestido
em plástico, 1 nível de prateleira,
com porta e cadeado.

P10

B42 B43 B44 B45

B46 B47 B48 B49

B50 B51 B52 B53

B24 B25 B26 B27

B31 B32 B33

B38 B39 B40 B41

B20 B21 B22 B23

B28 B29 B30

B34 B35 B36 B37

B5 B6 B7 B8

B9 B10 B11

B16 B17 B18 B19
B12 B13 B14 B15

B1 B2 B3 B4

Sessão Técnica

P9

MOBILIÁRIO
1 mesa com tampo de vidro;
3 cadeiras;
1 lixeira de plástico;
Programação visual;
1 testeira com impressão
de logomarca digital em vinil adesivo.

x

x

REVESTIMENTO DO PISO
Carpete graﬁte, com metragem
conforme estande escolhido.

M1
P5 P6
P1 P2
O1

P7 P 8
D1

D2

P 3 P4
O2

Entrada

Convivência

Para empresas não associadas, adesão ao quadro de associados doCIGRÉ-Brasil,
na categoria Sócio Coletivo I, referente ao ciclo 2019/2020. Essa adesão será
realizada a partir da nossa “Promoção 15 meses”, com início em 1º de outubro
de 2019 e término em 30 de dezembro de 2020

x

DISPOSIÇÃO DOS ESTANDES

B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63

TIPO DE COTA

ESTANDE BÁSICO

B64 B65 B66 B67 B68

COTASDE PATROCÍNIO

II Fórum
das Mulheres
do CIGRÉ-Brasil

ELÉTRICA
1 quadro de energia
e cabeamento elétrico interno;
1 tomada.
R$ 35.000

Master

Diamante

Ouro

Prata

Bronze
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COTASESPECIAIS
Almoço

Investimento

R$ 40.000

Quantidade: 3 cotas

Coffee-break

Investimento

R$ 22.000

Quantidade: 6 cotas

Inclusão do nome do patrocinador
no programa oﬁcial

Inclusão do nome do patrocinador
no programa oﬁcial

Inclusão do nome do patrocinador
nos vouchers do almoço

6 banners de 1m x 2m espalhados
no local, colocados próximo às mesas

6 banners de 1m x 2m
espalhados em cada um dos
locais destinados ao almoço

Display com a logo do patrocinador
nas mesas de apoio do buffet

Display de mesa personalizado
com a logo do patrocinador
em todas as mesas

Possibilidade de personalização
de guardanapos e aventais de garçons
(produção de guardanapos e aventais
não incluída no valor da cota)

4 anúncios do nome
do patrocinador pelo sistema
de áudio dos locais de almoço
Possibilidade de personalização
de guardanapos e aventais de garçons
(produção de guardanapos e aventais
não incluída no valor da cota)

Merchandising

Investimento

De acordo com o plano

Cordões de crachás personalizados
com a logo do patrocinador
Investimento: R$ 22.000
Quantidade: 1 cota
Inclusão de material na pasta
do participante (dimensões limitadas)
Investimento: R$ 16.500
Quantidade: 3 cotas
Distribuição de material por duas
promotoras ao longo de um dia
no espaço da ExpoSNPTEE
Investimento: R$ 16.500
Quantidade: 4 cotas

Coquetel

Investimento

R$ 132.000

Quantidade: 1 cota

Inclusão do nome do patrocinador
no programa oﬁcial e inserção da logo
no site oﬁcial do XXV SNPTEE

Jantar

Investimento

R$ 132.000

Quantidade: 1 cota

Inclusão do nome do patrocinador
no programa oﬁcial e inserção da logo
no site oﬁcial do XXV SNPTEE

Anúncio do nome do patrocinador
no ﬁnal da cerimônia de abertura do
XXV SNPTEE.

Anúncio do nome do patrocinador
no
ﬁnal
da
cerimônia
de
encerramento do XXV SNPTEE.

6 (seis) banners de 1m x 2m
espalhados
pela
área
da
ExpoSNPTEE nos locais destinados
ao coquetel

6 (seis) banners de 1m x 2m
espalhados pelo local destinado ao
Jantar de Confraternização

Possibilidade de personalização
de guardanapos e aventais de garçons
(produção de guardanapos e aventais
não incluída no valor da cota)

Possibilidade de personalização
de guardanapos e aventais de garçons
(produção de guardanapos e aventais
não incluída no valor da cota)

Disponibilização de 05 (cinco)
inscrições gratuitas, incluindo todo
o material do Seminário e
participação em todas as atividades

Disponibilização de 05 (cinco)
inscrições gratuitas, incluindo todo
o material do Seminário e
participação em todas as atividades
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EXPOMINAS –CENTRO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES GEORGE NORMAN KUTOVA

