
PROPOSTA DE PATROCÍNIO CAFÉ DA
MANHÃ – Brasil



Perfil dos Associados

* Head Hunters, Acadêmicos, entre outros profissionais da área ligados a reestruturação e recuperação de
empresas
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O Evento é uma oportunidade para a
entidade patrocinadora, em parceria com o
TMA promover um debate sobre um tema de
interesse para o público,

Oferecemos apoio e coordenação do evento,
divulgação e participação de um associado
de São Paulo escolhido conforme o tema do
evento.

O Evento



O patrocínio abrange:

- Local e estrutura para o evento
- Café da manhã
- Passagem/hospedagem do palestrante
- Material da instituição (opcional)

TMA Oferece
- 10 cortesias ao patrocinador
- equipe de apoio e organização do evento
- Divulgação

O patrocínio



Empresas Associadas à TMA Brasil - Fundadoras



Empresas Associadas à TMA Brasil 
- Pós fundação

Para conhecer a TMA Brasil, visite o site www.tmabrasil.org

Confira todos os associados pelo link a 
baixo:

EMPRESAS ASSOCIADAS TMA BRASIL

http://www.tmabrasil.org/
http://www.tmabrasil.org/associados/empresas-associadas


• Maiores e melhores eventos dedicados a Turnaround 
no Brasil;

• Informações estratégicas e atualizadas nas áreas 
de  Administração, Finanças Corporativas e
Jurídica;

• Participação de renomadas profissionais, autoridades
e empresas que  atuam no setor;

• Oportunidade de geração de novos negócios;

• Divulgação da marca pelo mailing e site da TMA Brasil e  
entidades apoiadoras.

Por que investir?



Benefícios

• 10 convites de cortesia para serem oferecidos  
a seus clientes e/ou funcionários;

• Relação de participantes que autorizarem a  
divulgação de seus contatos;

Aplicação da Logomarca

• Site da TMA Brasil (em área dedicada ao 
evento), com link para a home Page;

• E-mail marketing;

Investimento:
*vide página 04
OBS: O evento terá custo de R$50 para seus 
participantes

Valor do Investimento
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