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A Associação Latino-americana de Dessalgação e Reutilização de Água (ALADYR), 
realizará o Seminário Internacional Aladyr de Reutilização e Dessalinização de Água nos 
dias 15 e 16 de agosto de 2017, no Hotel Radisson, localizado no coração de Miraflores da 
cidade de Lima, Peru. 

ALADYR tem como propósito promover e desenvolver tecnologias e projectos 
destinados à dessalgação e tratamento da água para a sua reutilização e consumo, sob 
a insígnia de sustentabilidade e respeito ambiental. ALADYR conta com o apoio formal 
da Associação Espanhola de Dessalgação e Reutilização (Aedyr), da International 
Desalination Association (IDA) e da Caribbean Desalination Assciation (Caribda). 
Associações com uma trajectória eficiente e bem sucedidas quanto ao tratamento de 
água. 

Este seminário dará destaque e se centralizará no acondicionamento e na reutilização 
de água industrial e municipal mediante a tecnologia de membranas, assim como a 
dessalinização de água de mar. Cada uma das edições do Seminario Aladyr  permitem 
agrupar conferencistas, corporações e cientistas diversos cujas experiências na industria 
nos permitem continuar à evoluir e adicionar êxitos.

E sendo o objectivo reunir os representantes mais importantes da indústria, convidamo-lo 
a participar como comentador ou assistente no nosso evento, oferecendo-lhe uma 
ocasião excepcional que propicia o debate e a transmissão de conhecimentos. Com o 
fim de enriquecer a experiência dos nossos membros e assistentes de língua espanhola.
Os oradores podem expor, posicionar e promover a sua empresa a nível internacional, 
dando a conhecer os seus produtos ou serviços, gerar redes de contacto técnicas e 
iniciar novos vínculos comerciais com um público focado e interessado na nossa 
indústria. 

Para registar-se e adquirir mais informação sobre o programa e patrocínios podem 
aceder à nossa página: www.aladyr.net/eventos/ ou escrever-nos para info@aladyr.net 
ou   ou visite à nossa web secção: http:77aladyr.net/seminario-peru/dircom@aladyr.net
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Nível Ouro (US$2.000,00) inclui: 

· Duas (2) inscrições de cortesia. 
· Uma (1) mesa de suporte publicitário. 
· Uma (1) publicação da empresa na nossa 
Newsletter. 
· Logótipo no programa da Conferência. 
· Logótipo no nosso programa de marketing. 
· Logótipo no sítio WEB de Aladyr. 

Todos os patrocinadores receberão: 

· A lista completa de assistentes. 
· Reconhecimento nos materiais que serão 
distribuídos aos assistentes. 
· Sacos com material promocional que serão 
entregues ao iniciar o evento. 

Apoios e Oportunidade de Sponsor: 

· Patrocinador Platino: US$5.000,00 
· Patrocinador Ouro: US$2.000,00 
· Patrocinador Prata: US$.1000,00 
· Coffe Break: US$3.000,00 
· Almoço: US$4,00 

Nível Platino (US$5.000,00) lugar/entrada 1 
empresa, inclui: 

· Quatro (4) inscrições de cortesia. 
· Uma (1) mesa de exposição. 
· Uma (1) publicação da empresa no boletim 
Aladyr. 
· Logótipo no programa da conferência. 
· Lugar de destaque na nossa pré-conferência e 
no programa de marketing. 
· Logótipo no sítio WEB de Aladyr. 

Valor de inscrição para Assistentes: 
· Sócios US$125,00. 
· Não Sócios US$175,00.
Para mais informação sobre as 
exposições, contacte-nos para: 
info@aladyr.net ou dircom@aladyr.net 

Nível Prata (US$1.000,00) inclui: 

· Uma (1) inscrição de cortesia. 
· Visibilidade no nosso programa de marketing. 
· Logótipo na página Web Aladyr
· Logótipo no programa da Conferência. 

Apoios e Oportunidade de Exposição
Inscrição 
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