
CONGRESSO INTERNACIONAL 

CHILE

+ 300 PARTICIPANTES

CONGRESSO INTERNACIONAL ALADYR 
CHILE
SANTIAGO DO CHILE
26 e 27 de outubro de 2022

● Neste folheto você encontrará as informações 
gerais sobre o evento.

● A prévia da nossa agenda será publicada em 
junho.

● Já está aberto o processo de recebimento de 
trabalhos técnicos para integrar a agenda de 
apresentações.

● Mais informações escreva para 
dircom@aladyr.net

mailto:dircom%40aladyr.net?subject=mas%20informacion%20de%20chile%202022%20PT


RESUMO GERAL
Mais uma vez o Chile nos recebe para o CONGRESSO INTERNACIONAL ALADYR, que 
acontecerá nos dias 26 e 27 de outubro.

O Congresso Internacional ALADYR Chile será realizado nas instalações do 
INTERCONTINENTAL SANTIAGO, um dos principais hotéis da bela capital chilena. 

O Congresso contemplará uma agenda técnica que incorpora temas de interesse 
nacional, cases de sucesso, tendências internacionais e um robusto painel de 
apresentações sobre questões legais e regulatórias.

O processo de recebimento de inscrições para fazer parte da agenda técnica já 
está aberto, bem como o processo de seleção de patrocínios e solicitação de cotas 
para apresentações comerciais. Se alguma dessas opções for de seu interesse, 
escreva para: dircom@aladyr.net 

INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO REGULAR 
Capacidade máxima 300 participantes

COORDENADAS: 

Data: 26 e 27 de outubro
Horário: Das 08h às 18h

Local: Vitacura 2885 | Las Condes | Santiago | CP 
7550024 | Chile

SÓCIOS 150 USD NÃO SÓCIOS 200 USD

GRUPOS DE AFILIADOS A PARTIR DE 03 PESSOAS, RECEBEM 10% DE DESCONTO.
Escreva para  info@aladyr.net 

Inscreva-se aqui!

Se você ainda não é associado, conheça nossos benefícios aqui. 
BENEFÍCIOS ALADYR  

https://aladyr.net/pt-br/membresias/
mailto:info%40aladyr.net?subject=inscripcion%20grupos%20chile%20PT
mailto:dircom%40aladyr.net?subject=info%20tecnica%20chile%20PT
https://aladyr.net/pt-br/eventos-pt/santiago-de-chile-chile/
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HOSPEDAGEM
Como hóspede do Intercontinental Santiago, você poderá desfrutar de uma série 
de serviços e benefícios exclusivos que lhe permitirão viver uma experiência 
inesquecível.

O hotel dispõe de várias opções para deliciar o paladar: desde a cozinha tradicional 
italiana à originalidade da cozinha autoral.

Para reservar basta clicar aqui e encontrará tarifas exclusivas para os participantes 
do nosso congresso. RESERVAS

https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/us/es/find-hotels/hotel/rooms?qDest=Avenida%20Vitacura%202885,%20Santiago,%20CL&qCiMy=92022&qCiD=24&qCoMy=92022&qCoD=29&qAdlt=1&qChld=0&qRms=1&qRtP=6CBARC&qGrpCd=DYR&qSlH=SCLHA&qAkamaiCC=CO&qSrt=sBR&qBrs=re.ic.in.vn.cp.vx.hi.ex.rs.cv.sb.cw.ma.ul.ki.va.ii.sp.nd.ct.sx.we.lx&qWch=0&qSmP=1&setPMCookies=true&qRad=30&qRdU=mi&srb_u=1&qSHBrC=IC


APRESENTAÇÕES TÉCNICAS
APRESENTAÇÕES COMERCIAIS 

E PATROCÍNIOS 

CONGRESSO INTERNACIONAL 

CHILE

APRESENTAÇÕES TÉCNICAS
Nossa agenda é composta pelas apresentações técnicas recebidos dos 
representantes de empresas da área (montadoras, fornecedores, O&M, 
consultores de engenharia, etc.), universidades e centros de pesquisa, entidades 
governamentais, ONGs e usuários finais.
As empresas do setor que se candidatam a uma apresentação devem ser 
associadas da ALADYR (esta condição não se aplica aos usuários finais).
Qualquer empresa ou organização que deseje fazer parte da agenda deve enviar 
um resumo técnico de sua apresentação ou a apresentação em formato PDF para 
dircom@aladyr.net.
A apresentação deve ser de natureza técnica ou informativa, devendo ser isenta de 
imagens alusivas a catálogos comerciais ou demonstrações comerciais de 
produtos e serviços. Para as empresas que desejam fazer uma apresentação 
comercial, temos uma categoria de patrocínio para este fim.
Tópicos de interesse
Entre os temas de interesse para nossa agenda técnica estão:

•Dessalinização
•Efluentes
•Reúso
•Economia Circular de Água
•Sustentabilidade
•Recuperação de Energia e Água
•Legislação e Regulamentação 
•Tendências e avanços tecnológicos
•Incentivos e financiamentos
•Desenvolvimento de Projetos

•Cases de Sucesso
•Gestão eficiente da água por parte 

de usuários finais (As 
apresentações de usuários finais 
são isentas da taxa de inscrição).

•Saneamento
•Planejamento estratégico
•Tarifas
•Qualidade da água / contaminação

Informações adicionais
Uma vez recebido o pedido de apresentação técnica ou informativa, confirmaremos 
a sua aprovação num prazo não superior a 10 dias (enviar para dircom@aladyr.net). 
Se aprovado, o palestrante deverá se inscrever como participante regular do 
evento.
A apresentação deve ser adaptada ao formato power point do evento. O tempo 
para cada apresentação será de 30 minutos + 10 minutos para perguntas e 
respostas.
Na apresentação poderá ser divulgado o logotipo da empresa correspondente e as 
informações de contato. Cada apresentação fará parte do banco de dados ALADYR, 
que terá permissão para divulgá-la sob os créditos correspondentes à sua autoria.

NOTA: A AGENDA TÉCNICA SERÁ PUBLICADA NO DIA 30 DE JULHO, ESTAMOS 
EM PROCESSO DE RECEBIMENTO DE ARTIGOS TÉCNICOS PARA SUA 
CONFORMAÇÃO.
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APRESENTAÇÕES COMERCIAIS
Além das apresentações técnicas/informativas que compõem nossa agenda, 
abrimos um espaço para até 05 apresentações comerciais, onde os 
apresentadores terão liberdade para destacar os benefícios e as características de 
seus produtos e serviços.  
Informações
● Valor 2000 USD (-20% de desconto para afiliados ALADYR) 
● Duração 10 minutos 
● Ao final da exposição, os apresentadores terão um espaço exclusivo para 

receber os interessados e clientes potenciais; uma área VIP para responder a 
consultas e organizar reuniões de negócios.  

● A ordem de apresentação corresponderá à ordem de recebimento das 
solicitações. 

OPÇÕES DE PATROCÍNIO

CATEGORIA DE DIAMANTE  
(USD 10,000)

Exclusivo para uma (01) empresa, 
inclui:

Quatro (04) inscrições cortesia

Uma (01) mesa de apoio publicitário

Logotipo em toda a publicidade impressa 
e digital do evento. Lugar de destaque

Logotipo impresso nas sacolas de 
presente que serão dadas a cada 

participante

Publicidade institucional ou logotipo 
dentro do compêndio de apresentações 
que será entregue a cada participante

Discurso de abertura

Vídeo promocional com representante da 
empresa para postar nas redes sociais

Vídeo comercial que irá rodar 4 vezes 
durante o evento (2 por dia)

Apresentação técnica / informativa 
durante o evento. 40 minutos 

Publicação especial no magazine 
ALADYR.

CATEGORIA PLATINA
 (USD 6,000)

Exclusivo para uma (01) empresa, 
inclui:

Quatro (04) inscrições cortesia

Uma (01) mesa de apoio publicitário

Logotipo em toda a publicidade impressa 
e digital do evento. Lugar de destaque

Uma (01) publicação no Magazine 
ALADYR

Logotipo no site da ALADYR 

Vídeo promocional com o representante 
da empresa representante para postar 

em redes sociais 

Vídeo comercial que irá rodar 2 vezes 
durante o evento (1 por dia) 

Apresentação técnica / informativa 
durante o evento. 40 minutos 

Moderador de uma sessão da agenda 
técnica, manhã ou tarde

CATEGORIA OURO 
(USD 2,500)

Máximo para oito (08) patrocinadores, 
inclui:

Duas (02) inscrições cortesia

Uma (01) mesa de apoio publicitário

Logotipo em toda a publicidade impressa 
e digital do evento

Uma (01) publicação no Magazine 
ALADYR

Logotipo no site da ALADYR

Vídeo promocional com o representante 
da empresa para postar em redes sociais 

Publicação especial no Magazine 
ALADYR



FITA PORTA-CRACHÁ
(USD 3,500)

Exclusivo para uma (01) empresa, 
inclui: 

Quatro (04) inscrições cortesia

Logotipo em toda a publicidade impressa 
e digital do evento. Lugar de destaque

Logotipo impresso na fita porta-crachá

Uma (01) publicação no Magazine 
ALADYR

Vídeo promocional com o representante 
da empresa para postar nas redes 

sociais

Vídeo comercial para rodar 1 vez durante 
o evento

COFFEE BREAK 
(USD 3,500)

Exclusivo para uma (01) empresa, 
inclui: 

Duas (02) inscrições cortesia

Logotipo em toda a publicidade impressa 
e digital do evento

Uma (01) publicação no Magazine 
ALADYR

Um (01) banner de 2m x 1m 
exclusivamente para o logotipo da 
empresa na área do coffee break 

Vídeo promocional com o representante 
da empresa representante para ser 

postado nas redes sociais 

Durante o Coffee Break, o patrocinador 
pode usar telas para colocar vídeos 

promocionais

Durante o Coffee Break, o patrocinador 
pode colocar pessoal para distribuir 

Material POP

APRENDIZAGEM 
(USD 3,500)

Exclusivo para (01) uma empresa, 
inclui:

Uma (01) inscrição cortesia

Haverá uma sessão de perguntas, por 
meio de um aplicativo digital, sobre os 

temas apresentados, concedendo 
prêmios para aqueles participantes que 

prestaram mais atenção 

Os prêmios serão concedidos durante 
02 ocasiões (uma vez por dia)

Durante os jogos de perguntas, o 
logotipo do patrocinador estará presente 

na tela

Logotipo em toda a publicidade 
impressa e digital do evento

Vídeo promocional com o representante 
da empresa para postar nas redes 

sociais 

Publicação especial no Magazine 
ALADYR

ESCOLA DA ÁGUA 
(USD 2,500)

Exclusivo para uma (01) empresa, 
inclui: 

Duas (02) inscrições de cortesia

Faz parte da oficina que é dada a 
escolas, não apenas na promoção, mas 

também como palestrante e 
co-organizador

Menção da contribuição durante a 
abertura do evento 

Logotipo em toda a publicidade impressa 
e digital do evento

Um vídeo para as redes sociais sobre a 
experiência na escola com o logotipo da 

empresa e breves palavras de um 
representante

Vídeo promocional com o representante 
da empresa para postar nas redes 
sociais convidando para o evento

Publicação especial no Magazine 
ALADYR


