


INSCRIÇÕES ABERTAS 
PROCESSO ABERTO PARA PATROCÍNIOS 
E SUBMISSÃO DE TEMAS PARA FAZER 
PARTE DA AGENDA DE APRESENTAÇÃO.

HOTEL BLUE TREE FARIA LIMA



I N S C R I Ç Õ E S  
ABER TAS  
EM NOVEMBRO 2022

SÓCIOS 150

NÃO SÓCIOS 200  

Se ainda não é sócio, conheça 
nossos benefícios aqui:  
https://aladyr.net/membresias/ 
(A inscrição inclui material de 
apresentação em formato digital, 
coffee breaks matinal e vespertino 
e almoço)

GRUPOS DE SÓCIOS A PARTIR 
DE 3 PESSOAS 
GANHE 10% DE DESCONTO

COORDENADAS.
LOCALIZAÇÃO: HOTEL BLUETREE FARIA LIMA 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3989 -Vila Olímpia 
São Paulo - SP

CEP: 04538-133 Tel: (11) 3896-7553

HORÁRIO: 08:00 - 18:00 HORAS

ESTILO DE VESTIMENTA: SEMI FORMAL

APRESENTAÇÕES 
TÉCNICAS/AGENDA
ABERTO O PROCESSO PARA SUBMISSÃO 
DE TRABALHOS TÉCNICOS PARA INTEGRAR 
A AGENDA DE APRESENTAÇÕES. OS 
INTERESSADOS ENVIAR O RESUMO TÉCNICO DA 
APRESENTAÇÃO E A INFORMAÇÃO CURRICULAR 
DO EXPOSITOR PARA DIRCOM@ALADYR.NET, 
COTA LIMITADA PARA 20 APRESENTAÇÕES.

https://aladyr.net/membresias/
mailto:DIRCOM%40ALADYR.NET?subject=presentaciones%20tecnicas%20PERU%202023


A agenda de apresentação técnica é composta pelas apresentações recebidas por representantes de 
empresas da área (montadoras, fornecedores, O&M, consultores de engenharia etc.), universidades ou 
centros de pesquisa, entidades governamentais, ONGs ou usuários finais.

As empresas que se inscreverem para apresentação devem ser membros da ALADYR (está condição 
não se aplica a usuários finais).

Toda empresa ou organização que deseje participar 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 ou demonstrações comerciais de produtos e serviços. Para as empresas que desejam fazer 
uma apresentação comercial, temos a categoria de patrocínio.

Temas de interesse
Entre os temas de interesse que incorpora a 
agenda técnica incluem:

• Dessalinização
• Efluentes
• Reúso
• Economia Circular da Água
• Sustentabilidade
• Recuperação de Energia e Água
• Legislação e Regulamentos
• Tendências e avanços tecnológicos
• Incentivos e financiamentos
• Desenvolvimento de projetos
• Casos de sucesso
• Gestão eficiente da água por parte dos 

usuários finais (os envios dos usuários finais 
estão isentos de taxas de inscrições)

• Saneamento
• Planificação estratégica
• Preços
• Qualidade da água/contaminação

Dados de interesse
- Uma vez recebida a solicitação de apresentação 

técnica ou informativa, confirmaremos a 
aprovação em um 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. As apresentações terão 
30 minutos + 10 minutos para perguntas e 
respostas.

- As apresentações integrarão o logotipo da 
empresa correspondente e as informações de 
contato. Toda apresentação fará parte do banco 
de dados ALADYR, que terá permissão para 
divulgá-la sob os créditos correspondentes à sua 
autoria.

PRIMEIRA AGENDA COM APRESENTAÇÕES 
APROVADAS SERÁ PUBLICADO EM FEVEREIRO DE 
2023.





APRESENTAÇÕES 
COMERCIAIS
Além das apresentações técnicas/informativas 
que compõem a agenda, abrimos um espaço para 
no máximo 05 apresentações comerciais, nas 
quais os expositores terão a liberdade de destacar 
os benefícios e características de seus produtos e 
serviços. 

Dados de interesse
(USD 2,000) 
(-20% de desconto para membros ALADYR)

• Duração 10 minutos.
• Ao final da exposição, os apresentadores 

contam com um espaço exclusivo para receber os 
interessados e potenciais clientes, uma área para 
tirar dúvidas e marcar reuniões de negócios.

• A ordem de apresentação corresponderá à 
ordem de recebimento das inscrições.

OPÇÕES DE
PATROCÍNIO

NÍVEL DIAMANTE
(USD 12,000)
Exclusivo para (01) uma empresa, inclui:

•04 (quatro) inscrições de cortesia
•01 (uma) mesa de apoio para publicidade
•Logo em toda publicidade impressa e digital do 

evento em lugar de destaque
•Logo estampado nas sacolas de brinde que serão 

entregues a cada participante
•Publicidade institucional ou logotipo dentro 

do compêndio de apresentações que serão 
entregues a cada participante

•Discurso de abertura
•Vídeo promocional com representante da 

empresa para publicação nas redes sociais
•Vídeo comercial que rodará em 04 (quatro) 

oportunidades durante o evento (2x por dia)
•Apresentação técnica/informativa durante o 

evento (40 minutos)
•Publicação especial na revista ALADYR



NÍVEL PLATINA
(USD 7,500)
Exclusivo para (01) uma empresa, inclui:

•04 (quatro) inscrições de cortesia
•01 (uma) mesa de apoio para publicidade
•Logo em toda publicidade impressa e digital do 

evento em lugar de destaque
•01 (uma) publicação na Newsletter ALADYR
•Logo da empresa no site da ALADYR
•Vídeo promocional com representante da 

empresa para publicação nas redes sociais
•Vídeo comercial que rodará em 02 (duas) 

oportunidades durante o evento (1x por dia)
•Apresentação técnica/informativa durante o 

evento (40 minutos)
•Moderador de uma sessão da agenda técnica, 

manhã ou tarde

NÍVEL OURO
(USD 3,000)
Máximo para (15) quinze patrocinadores, inclui:

•02 (duas) inscrições de cortesia
•01 (uma) mesa de apoio para publicidade
•Logo em toda publicidade impressa e digital do 

evento
•01 (uma) publicação na Newsletter ALADYR
•Logo da empresa no site da ALADYR
•Vídeo promocional com representante da 

empresa para publicação nas redes sociais

FITA PORTA-CRACHÁ
(USD 3,500)
Exclusivo para (01) uma empresa, inclui:

•04 (quatro) inscrições de cortesia
•Logo em toda publicidade impressa e digital do 

evento em lugar de destaque
•Logo impresso na fita porta-crachá
•01 (uma) publicação na Revista ALADYR
•Vídeo promocional com representante da 

empresa para publicação nas redes sociais
•Vídeo comercial que rodará em uma (01) 

oportunidade durante o evento

COFFEE BREAK
(USD 3,500)
Exclusivo para (03) três empresas, inclui:

•02 (duas) inscrições de cortesia
•Logo em toda publicidade impressa e digital do 

evento
•01 (um) publicação na Revista ALADYR
• 01 (um) banner de 2m x 1m exclusivo para a 

logo da empresa na área de coffee break
•Vídeo promocional com representante da 

empresa para postar nas redes sociais
•Durante o Coffee Break, o patrocinador pode usar 

os telões para rodar vídeos promocionais
•Durante o Coffee Break, o patrocinador pode 

contratar funcionários para entregar o material 
POP



APRENDENDO
(USD 3,500)
Exclusivo para (04) quatro empresas, inclui:

•01 (um) registro de cortesia
•Serão realizadas perguntas (QUIZ), por meio 

de um aplicativo digital, sobre os temas 
apresentados, premiando os participantes que 
prestaram mais atenção. 

•Os prêmios são concedidos em 02 (duas) 
ocasiões (uma vez por dia)

•Enquanto acontecem o Quiz, a logo do 
patrocinador estará presente no telão

•Logo do patrocinador em toda publicidade 
impressa e digital do evento

•Vídeo promocional com representante da 
empresa para postar nas redes sociais

•01 (uma) publicação especial na revista ALADYR

MESTRES DA ÁGUA
(USD 4,000)
Exclusivo para (01) uma empresa, inclui:

•02 (duas) inscrições cortesia
•Convide 10 (dez) professores universitários para 

o evento
•Menção da contribuição durante a abertura do 

evento
•Logo em toda publicidade impressa e digital do 

evento
•Vídeo para redes com agradecimento dos 

participantes
•Vídeo promocional com representante da 

empresa para postar nas redes sociais
•01 (uma) publicação especial na revista ALADYR

JOVENS LÍDERES
(USD 2,000)
Exclusivo para (01) uma empresa, inclui:

•02 (duas) inscrições cortesia
•Convidar 06 (seis) universitários para o evento
•Menção da contribuição durante a abertura do 

evento
•Logo em toda publicidade impressa e digital do 

evento
•Vídeo para redes sociais com agradecimento dos 

alunos
•Vídeo promocional com representante da 

empresa para postar nas redes sociais
•01 (uma) publicação especial na revista ALADYR

SET FOTOGRÁFICO
(USD 8,000)
Exclusivo para (01) uma empresa, inclui:

•02 (duas) inscrições de cortesia
•Logo em toda publicidade impressa e digital do 

evento
•Vídeo promocional com representante da 

empresa para postar nas redes sociais
•01 (uma) publicação especial na revista ALADYR
•Conjunto Fotográfico, com presença do logo da 

empresa, para que os participantes possam ser 
fotografados. Para que os participantes recebam 
as fotografias, eles devem deixar seu e-mail, o 
que permite que a empresa acessar esses dados.

•O patrocinador pode ter um funcionário no Set 
distribuindo material de publicação ou itens para 
os participantes usarem para tirar fotos (bonés, 
lenços ou outros).



HOSPEDAGEM
Localizado em uma região nobre da cidade, 
no bairro do Itaim Bibi, o Blue Tree Premium 
Faria Lima está cercado do que há de melhor 
em opções de entretenimento, compras, bares, 
restaurantes e centro para negócios. Estamos 
a poucos passos do melhor da Gastronomia 
contemporânea Eataly e o Jamie´s Italian. 
Primando pela excelência em serviços, que é 
característica da Blue Tree Hotels, o hotel é um 
exemplo de personalização e da atenção aos 
detalhes.

Os 327 apartamentos do Blue Tree Premium 
Faria Lima estão divididos nas categorias 
Superior, Luxo, Luxo Premier e Suíte. Todas as 
acomodações possuem ar-condicionado central 
com controle individual, acesso a internet e 
estação de trabalho com cadeira ergonômica. O 
Hotel possui também alguns apartamentos com 
varanda, proporcionando uma agradável vista 
para região, inclusive pode-se avistar o skyline da 
região da Av. Paulista. As taxas de hospedagem 
são as seguintes:

Aos participantes do congresso ALADYR será 
concedido 5% de desconto. Para que tenha 
acesso ao desconto concedido, acionar para 
efetuar a reserva e informar que irá participar do 
evento ALADYR. 

Tarifas no link: https://www.bluetree.com.br/
hotel/blue-tree-premium-faria-lima/

Para reservar basta enviar solicitação de reserva 
para os e-mails abaixo ou telefonar.

reservas.farialima@bluetree.com.br

reservas3.farialima@bluetree.com.br

reservas4.farialima@bluetree.com.br

Telefone: (11) 3896-7544 (de segunda a sexta-
feira - das 08h00 às 18h00)

https://www.bluetree.com.br/hotel/blue-tree-premium-faria-lima/
https://www.bluetree.com.br/hotel/blue-tree-premium-faria-lima/



