
MAIS INFRAESTRUTURA
MENOS CUSTOS
MAIS MERCADOS EXTERNOS



O 39º Encontro Nacional de Comércio Exterior - ENAEX 2020 será realizado nos dias 12 e 13 de novembro

de 2020, no horário das 9h às 18hs, em formato digital “Live”, tendo como ponto focal o Centro de Convenções

Sul América, com a manutenção de sua principal característica de fórum de reflexão e debates sobre o comércio

internacional. 

RIO DE JANEIRO
12 E 13 DE NOVEMBRO



A expectativa é de um público superior a 3.500 participantes, formado por dirigentes empresariais e de entidades

de classe, autoridades do primeiro escalão do governo federal, incluindo o Presidente e Vice-Presidente

da República, exportadores e importadores de mercadorias e serviços, operadores de logística;

transportadores, armadores, operadores de terminais de contêineres e carga geral, consultores de comércio exterior,

exe c u t i vo s  d e  b a n co s  e  s e g u ra d o ra s ,  r e p r e s e n t a n te s  d i p l o m á t i co s  e  co m e r c i a i s ,  d e m a i s

profissionais que atuam em outros segmentos no comércio exterior e estudantes universitários,

o futuro do Brasil.



O tema central do ENAEX será “Mais Infraestrutura, Menos Custos e Mais Mercados Externos”, reunindo as condições

para o debate de propostas objetivas e a interação entre o empresariado nacional e autoridades governamentais,

visando a facilitar a adoção de políticas e ações em favor da expansão da inserção competitiva e sustentável do Brasil

no mercado internacional, além de constituir-se em ótima oportunidade para ampliar o networking e a interação

virtual com outras empresas e autoridades do governo.

Ambientado virtualmente na planta do espaço do Centro de Convenções Sul América, no Rio de Janeiro,

o ENAEX 2020 contará com plenária virtual, área de exposição virtual interativa, salas de reunião e espaço

de troca de cartões. 

INTERAÇÃO - NETWORKING



CENTRO DE
CONVENÇÕES
SULAMÉRICA

SEJA EXPOSITOR !
RESERVE JÁ SEU ESTANDE VIRTUAL!



 

Descrição do estande virtual da Cota DIAMOND: 

 

SERVIÇO MODALIDADE QUANTIDADE 

Interação em video chamada   Chamada ponta a ponta para um 
atendente da empresa. 

3 

Sala mee�ng-room Sala de Reunião com até 100 
par�cipantes pelo zoom, com um 
moderador. 

2 

Media training Treinamento de uso da plataforma 
por video. 

ok 

Media – videos Incerção video ins�tucional de até 
2 minutos. 

1 

Media – videos Incerção video ins�tucional de até 
5 minutos. 

1 

Media – videos Incerção de video ins�tucional de 
até 10 minutos. 

1 

Media – Imagens Aplicação de imagens na interface 
do projeto virtual. 

4 

Media – Material de 
divulgação 

Disponibilização de material de 
divulgação no menu lateral. 

3 

Media – Material de 
divulgação 

Disponibilização de cartão de visita  
no menu lateral QR code. 

1 

Media – Material de 
divulgação 

Mapa de localização google. 1 

Criação de estande 
personalizado  

Criação de projeto do estande 
personalizado, implantado em tour 
virtual 360º 

100 m². 

 



Descrição do estande virtual da Cota DIAMOND: 

CONTRAPARTIDAS: 

•  Aplicação da logomarca do Patrocinador (com hiperlink), em tamanho 

proporcional à cota de patrocínio, no site do ENAEX 2020 em grande destaque. 

•  Aplicação da logomarca do Patrocinador, em tamanho proporcional à cota de 

patrocínio, nas 4 (quatro) edições de e-mail marketing, para divulgação do 

evento em grande destaque. 

•  Inserção da logomarca do patrocinador no envio do link de acesso às 

transmissões em grande destaque. 

•  Inserção da logomarca do patrocinador na criação de cenário de "backdrop" 

de fundo em grande destaque. 

•  Menção ao nome do Patrocinador durante a cerimônia de abertura pelo 

Mestre de Cerimônias em grande destaque. 

•  Aplicação de "QR Code" do patrocinador na tela da Live remetendo a algum 
texto ou propaganda institucional do patrocinador.  

•  Inserção da marca do patrocinador no Totem de entrada (contendo álcool gel) 
do ponto focal do evento (Centro de Convenções SulAmérica) em grande 
destaque. 

•  Manutenção da logomarca do Patrocinador, em tamanho proporcional à cota 

de patrocínio, no site ENAEX por até 6 (seis) meses em grande destaque. 

•  Veiculação de vídeo institucional (1 min e 1/2) fornecido pelo Patrocinador nos 
intervalos dos painéis. 

•  Projeto de Estande Virtual com Interatividade – Ponto Focal: Centro de 
Convenções SulAmérica  com metragem equivalente a 100 m².  

•  Obs.: A interatividade será proporcional à Área Virtual do Estande. 
•  Período de 30 dias de habilitação na plataforma. 



 

Descrição do estande virtual da Cota GOLD: 

 

SERVIÇO MODALIDADE QUANTIDADE 

Interação em video chamada   Chamada ponta a ponta para um 

atendente da empresa. 

1 

Sala mee�ng-room Sala de Reunião com até 50 

par�cipantes pelo zoom, com um 

moderador. 

1 

Media training Treinamento de uso da plataforma 

por video. 

ok 

Media – videos Incerção de video ins�tucional de 

até 10 minutos. 

1 

Media – Imagens Aplicação de imagens na interface 

do projeto virtual. 

3 

Media – Material de 

divulgação 

Disponibilização de material de 

divulgação no menu lateral. 

2 

Media – Material de 

divulgação 

Disponibilização de material de 

contato no menu laterial QR code. 

1 

Media – Material de 

divulgação 

Mapa de localização google. 1 

Criação de estande 

personalizado  

Criação de projeto do estande 

personalizado conforme 

orientação e aprovação do cliente. 

48 m² 

 



 

Descrição do estande virtual da Cota GOLD: 

CONTRAPARTIDAS: 

•  Aplicação da logomarca do Patrocinador (com hiperlink), em tamanho 

proporcional à cota de patrocínio, no site do ENAEX 2020 em médio destaque. 

•  Aplicação da logomarca do Patrocinador, em tamanho proporcional à cota de 

patrocínio, nas 4 (quatro) edições de e-mail marketing, para divulgação do 

evento em médio destaque. 

•  Inserção da logomarca do patrocinador no envio do link de acesso às 

transmissões em médio destaque. 

•  Inserção da logomarca do patrocinador na criação de cenário de "backdrop" 

de fundo em médio destaque. 

•  Menção ao nome do Patrocinador durante a cerimônia de abertura pelo 

Mestre de Cerimônias em grande destaque. 

•  Inserção da marca do patrocinador no Totem de entrada (contendo álcool gel) 
do ponto focal do evento (Centro de Convenções SulAmérica) em medio 
destaque. 

•  Manutenção da logomarca do Patrocinador, em tamanho proporcional à cota 

de patrocínio, no site ENAEX por até 6 (seis) meses em medio destaque. 

•  Projeto de Estande Virtual com Interatividade – Ponto Focal: Centro de 
Convenções SulAmérica  com metragem equivalente a 48 m².  

•  Obs.: A interatividade será proporcional à Área Virtual do Estande. 
•  Período de 30 dias de habilitação na plataforma. 



Descrição do estande virtual da Cota SILVER: 

 

SERVIÇO MODALIDADE  

Media training Treinamento de uso da plataforma 

por video. 

ok 

Media – videos Incerção de videos ins�tucionais de 

até 10 minutos. 

1 

Media – Imagens Aplicação de imagens na interface 

do projeto virtual. 

2 

Media – Material de 

divulgação 

Disponibilização de material de 

divulgação no menu laterial. 

1 

Media – Material de 

divulgação 

Disponibilização de cartão de visita  

no menu laterial através de QR 

code. 

1 

Media – Material de 

divulgação 

Mapa de localização google. 1 

Criação de estande 

personalizado  

Criação de projeto do estande 

personalizado conforme 

orientação e aprovação do cliente. 

24 m² 

hospegem na plataforma de 

alta disponibilidade 

Hospedagem na plataforma por 30 

dias, com todas as habilitações 

acima. 

1 

Disponibilidade de relatórios 

do evento na plataforma  

Plataforma de BI report, para 

relatórios por Usuário. 

1 

 

QUANTIDADE



 

Descrição do estande virtual da Cota SILVER: 

CONTRAPARTIDAS: 

•  Aplicação da logomarca do Patrocinador (com hiperlink), em tamanho 

proporcional à cota de patrocínio, no site do ENAEX 2020 em simples destaque. 

•  Aplicação da logomarca do Patrocinador, em tamanho proporcional à cota de 

patrocínio, nas 4 (quatro) edições de e-mail marketing, para divulgação do 

evento em simples destaque. 

•  Inserção da logomarca do patrocinador no envio do link de acesso às 

transmissões em simples destaque. 

•  Inserção da logomarca do patrocinador na criação de cenário de "backdrop" 

de fundo em simples destaque. 

•  Menção ao nome do Patrocinador durante a cerimônia de abertura pelo 

Mestre de Cerimônias em simples destaque. 

•  Inserção da marca do patrocinador no Totem de entrada (contendo álcool gel) 
do ponto focal do evento (Centro de Convenções SulAmérica) em simples 
destaque. 

•  Manutenção da logomarca do Patrocinador, em tamanho proporcional à cota 

de patrocínio, no site ENAEX por até 6 (seis) meses em simples destaque. 

•  Projeto de Estande Virtual com Interatividade – Ponto Focal: Centro de 
Convenções SulAmérica  com metragem equivalente a 24 m².  

•  Obs.: A interatividade será proporcional à Área Virtual do Estande. 
•  Período de 30 dias de habilitação na plataforma. 

 



 
 

Descrição do estande virtual da Cota BRONZE: 
 
 

SERVIÇO MODALIDADE  

Media training Treinamento de uso da plataforma 

por video. 

ok 

Media – videos Incerção de video institucional de 

até 5 minutos. 

1 

Media – Imagens Aplicação de imagem da interface 

do projeto virtual. 

2 

Media – Material de 

divulgação 

Disponibilização de material de 

divulgação de produtos e 

informa�vos no menu lateral. 

1 

Media – Material de 

divulgação 

Disponibilização de cartão de visita 

no menu lateral com QR code. 

1 

Criação de estande 

personalizado  

Criação de projeto do estande 

personalizado conforme 

orientação e aprovação do cliente. 

12 m² implantado 

em tour virtual do 

evento 

hospegem na plataforma de 

alta disponibilidade 

Hospedagem na plataforma por 30 

dias com todas as habilitações 

acima. 

1 

QUANTIDADE



 

Descrição do estande virtual STARTUPS: 

 

SERVIÇO MODALIDADE  

Media training Treinamento de uso da plataforma 

por video. 

ok 

Media – Imagens Aplicação de logo no balcão do 

projeto virtual. 

1 

Media – Imagens Aplicação de imagem na interface 

do projeto virtual. 

1 

Media – Material de 

divulgação 

Disponibilização de material de 

divulgação no menu lateral. 

1 

Media – Material de 

divulgação 

Disponibilização de cartão de visita 

no menu lateral QR code. 

1 

Criação de estande 

personalizado  

Projeto modelo Startup  9 m². 

hospegem na plataforma de 

alta disponibilidade 

Hospedagem na plataforma por 30 

dias com as habilitações acima. 

1 

 

 

  

QUANTIDADE



Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, diretamente através do nosso Gerente Técnico,

Carlos Augusto, no telefone (11) 94181-7654 e do Gestor de Eventos, Marcelo Menezes, telefone (21) 99674-1662

e e-mail eventos@aeb.org.br

A Associação de Comércio Exterior do Brasil - AEB empreende esforços com o Apoio Institucional da

SECEX/Ministério da Economia, no sentido de propor sugestões e debates para a ampliar e tornar mais

competitivo o comércio internacional.
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