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 Neste folheto você encontrará as informações 
gerais sobre o evento.

 A prévia da nossa agenda será publicada em 
abril.

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

 Mais informações escreva para dircom@aladyr.net



RESUMO GERAL
Nossa agenda de eventos para 2022 inclui um dos locais mais emblemáticos para 
os Congressos ALADYR: Lima, no Peru. Nos dias 08 e 09 de junho estaremos 
esperando por você!

O Congresso Internacional ALADYR Peru acontecerá no Delfines Hotel & Convention 
Center, um dos principais hotéis 5 estrelas para conferências de Lima, será uma 
honra contar com sua participação.

O Congresso contemplará uma agenda técnica que incorpora temas de interesse 
nacional, cases de sucesso e tendências internacionais. No momento, estamos 
avaliando as opções de visita técnica guiada ao final das apresentações.

Já está aberto o processo de recebimento de inscrições para integrar a agenda 
técnica, 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: 08 e 09 de junho

Horário: Das 08h às 18h
Local: Calle Los Eucaliptos 555 San Isidro, Lima - 

Peru

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

PATROCINADORES 

CATEGORIA OURO CATEGORIA OURO 

FITA PORTA-CRACHÁ

CATEGORIA OURO 

CATEGORIA OURO 

American Water Chemicals
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AGENDA
Em breve publicaremos outras apresentações aprovadas

AGENDA PRÉVIA - APRESENTAÇÕES CONFIRMADAS

PAINÉIS ESPECIAIS

TEMA EMPRESA APRESENTADOR
LAERRASAC ROTCÍVMEHC GL

AÍNREP SOLRAC
HCETEUQCA

OGIV LED ODNANREFSYSENEG

SEROLF OINOTNATCUDORPAUCCA

ACNAMALAS LOSIRAMCWA

YBHSA OMRELLIUGIKAWI

ZELÁZNOG NAILIWNEWOLF

ANUL ÉSOJYAROT

RELLIH OZAL A NAUJYELDNIL LATNENITNOC ACRA

ELLAV LE LITXET / RETAW LWR

TEXTIL EL AMAZONAS ALESSANDRA GERBOLINI / FRANCISCO MANCO

AIDIVAG AICIRTAPSUKCAB

ERBOCRAM

EXPERIÊNCIAS E SOLUÇÕES DISPONÍVEIS PARA A DESSALINIZAÇÃO VOLTADA AO 
USO AGRÍCOLA COM MEMBRANAS

EXPERIÊNCIA PRÁTICA NA INDÚSTRIA AGRÍCOLA DO PERU: "REMOÇÃO DE 
SULFATO DE CÁLCIO EM SISTEMAS OR"

ANTI-INCRUSTANTES PARA A INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO

TECNOLOGIA DE MEMBRANAS PARA A INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO

AUTÓPSIA DE MEMBRANAS IN SITU "CASO DE UMA EMPRESA DE SERVIÇOS DE 
SANEAMENTO"

EXPERIÊNCIA PRÁTICA DE UM CONTROLADOR PARA TRATAMENTO DE ÁGUA

PLANTAS DESCENTRALIZADAS PARA O REÚSO DE ÁGUAS RESIDUAIS NO PERU

REÚSO DE ÁGUAS RESIDUAIS COM MEMBRANAS MBR DUPONT EM CONFIRMAÇÃO

EM CONFIRMAÇÃO

EM CONFIRMAÇÃO

MINISTÉRIO DE ENERGIA E MINAS DO PERU

EM CONFIRMAÇÃO

EXPERIÊNCIA EM REÚSO DE ÁGUA RESIDUAL PARA CONSUMO HUMANO NO 
ESTADO DA CALIFÓRNIA ATRAVÉS DE TRATAMENTOS AVANÇADOS

SUSTENTABILIDADE HÍDRICA NA INDÚSTRIA TÊXTIL – CASE DE SUCESSO TEXTIL EL 
VALLE

SUNNAS / MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO DO PERU / 
SEDAPAL / DESPACHO VIDAL /

GESTÃO HÍDRICA NA INDÚSTRIA TÊXTIL – CASE DE SUCESSO TEXTIL EL AMAZONAS 

MINERAÇÃO E DESSALINIZAÇÃO

REÚSO DE EFLUENTES NA INDÚSTRIA CERVEJEIRA

PANORAMA DA MINERAÇÃO NO PERU

LEI DE BLOQUEIO DA ÁGUA

CRISE HÍDRICA NO PERU - DESAFIOS

CASE DE SUCESSO NA INDÚSTRIA DE BEBIDAS – PLANTA PUCUSANA – DESSALINI-
ZAÇÃO E REÚSO



HOSPEDAGEM
Com a melhor localização para negócio e lazer, no centro da cidade, o Delfines 
Hotel & Convention Center é um dos principais hotéis 5 estrelas para conferências 
em Lima, no Peru. Sua localização no coração do exclusivo bairro financeiro e 
residencial de San Isidro oferece o melhor de Lima. Se você ficar no Delfines, você 
se encontrará frente ao Lima Golf Club e a uma grande variedade de atrações 
turísticas, lojas, restaurantes, destinos para desfrutar da vida noturna e ruínas 
históricas.
No Hotel Delfines experimente um nível de elegância, luxo e serviço personalizado 
que você só encontrará em um dos melhores hotéis 5 estrelas de Lima. Seus 206 
quartos e suítes, dispostos em um prédio de 14 andares, oferecem vista para os 
exuberantes e ondulantes fairways do Lima Golf Club, um dos maiores e mais belos 
espaços naturais da cidade. As taxas de hospedagem são as seguintes:

Para reservas escreva para  lvasquez@losdelfineshotel.com.pe; indicando que 
participará do Congresso Internacional ALADYR.

Tipo de HABITACIÓN
Tarifa RACK Tarifa CORPORATIVA

Simple Simple Doble

Superior

Executiva

Suíte Junior

Suíte Senior

US$ 450.00

US$ 495.00

US$ 543.00

US$ 615.00

US$ 140.00

US$ 160.00

US$ 180.00

US$ 200.00

US$ 160.00

US$ 180.00

US$ 200.00

US$ 220.00
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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.
Poderá ser divulgado na apresentação 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 8 DE MAIO, 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

consultas e organizar reuniões de negócios.  

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

empresa para postar nas redes sociais

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 

da empresa representante para postar 
em redes sociais 

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

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

da empresa para postar nas redes 
sociais

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 

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

da empresa para postar nas redes 
sociais 

Publicação especial no Magazine 
ALADYR

JOVENS LÍDERES 
(USD 2,000)

Exclusivo para (01) uma empresa, 
inclui: 

Duas (02) inscrições cortesia

Possibilidade de convidar 06 estudantes 
universitários para o evento 

Menção da contribuição durante a 
abertura do evento 

Logotipo em toda a publicidade impressa 
e digital do evento 

agradecimentos de estudantes

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

da empresa para postar nas redes 
sociais convidando para o evento

Publicação especial no Magazine 
ALADYR


