
Oportunidades 
E novidades

12 a 15 de setembro de 2022
EXPOMINAS BH | Belo Horizonte – MG  - BRASIL 



Objetivo da Reunião

Oportunidades, novidades e dicas para sua participação na 
EXPOSIBRAM 2022.



✓ Use #Exposibram2022

✓ Informe a localização do seu estande

✓ Divulgue a data do evento 12 a 15/09

✓ Convide seus seguidores para visitar 
seu estande de forma gratuita

✓ Aumente o seu engajamento

Nota: A área de comunicação do evento, 
encaminhará para todos os expositores e 
patrocinadores com contrato fechado a arte 
para inserção da marca e divulgação.

Use suas redes sociais



Calendário
01 de agosto às 14h – Reunião de Expositores.

Reunião Híbrida

Local: Expominas BH

30 de agosto às 09h – Reunião Geral Virtual

Atualizações e preparação para a Exposibram 2022



Estandes
Vendidos:

330
área
Vendidos:

10.637 m²

Disponíveis: 4 Disponíveis: 54 m²

Total: 464 Total: 13.932 m²

Veja como está a Expo 2022

TEXTO

TEXTO

TEXTO

Estandes:

✓ Quanto tempo um estande pode ficar reservado? 
R: Atualmente 3 dias úteis para iniciar o processo de compra. 

✓ Quantos estão em período de contratação? 
R: Atualmente 100 estandes em processo de contratação.

✓ Conseguimos aumentar a área de exposição?
R: Mesmo na área externa estamos no limite, não temos mais como aumentar

✓ Metragem 2019 x Metragem 2022
R: Em 2019 tivemos 12.618 m², em 2022 estamos com previsão de 13.932 m²

10,5% a mais que 2019.

Perguntas Frequentes

Reserva/em contratação 160

Dados de 28/06. Esses dados são dinâmicos, mudam a cada hora.



Nível Pavilhão



Nivel Foyer



Área Externa



CÓDIGO DE CONDUTA:
Trajes inadequados ou outros apelos não condizentes com o espírito de sobriedade que se exige de uma exposição 

de negócios do setor de mineração estão terminantemente proibidos e serão coibidos de forma pronta e enérgica. 

Entende-se por trajes inadequados aqueles que tenham conotação apelativas ao corpo, desviando o foco do 

atendimento e conteúdo do estande, tais como roupas transparentes, colantes, biquínis, sungas, maiôs, dentre outros. 

No que diz respeito ao comportamento ético, entende-se como aqueles de acordo com a boa conduta e os 

costumes, sem quaisquer apelos de ordem moral ou física, seja dos Expositores ou de quaisquer de seus terceirizados

Dando continuidade aos trabalhos em 2019 o IBRAM irá estimular e fortalecer o uso

de boas práticas em compliance comportamental, como ações para

valorização da diferença e da tolerância, promoção de acessibilidade para PNE, não

utilização de recursos apelativos de cunho sexual. Trabalhando com expositores e

prestadores de serviço pra criar um ambiente de trabalho condizente com o segmento

da mineração e as melhores práticas empresariais. Como parte destas ações, será

novamente realizado o Concurso de Melhor Estande, que além de avaliar

criatividade, inovação ética, responsabilidade social e sustentabilidade também

pontuam quanto as boas práticas.

Boas práticas na EXPOSIBRAM 2022



Sugestões para seu estande
✓ Escolha a equipe que irá participar do evento

✓ Faça rodízio de profissionais durante os quatro dias de evento

✓ Organize o calendário de datas para envio de projeto, formulários e 
pagamentos

✓ Use as redes sociais para divulgar sua presença na Exposibram 2022

✓ Convide seus principais clientes para visitar seu estande gratuitamente

✓ Mande a localização do seu estande para todos os seus convidados

✓ Crie uma agenda de ações no seu estande

✓ Procure brindes sustentáveis e divida a quantidade por 4 dias

✓ Use a tecnologia a seu favor (Cartão digital com QRCode por exemplo)

✓ Games para interagir com seu público

✓ Não se esqueça do álcool em gel

✓ Água e café são ótimos para tornar um visitante bem-vindo



Concurso Estande
A organização da Exposibram 2022 irá valorizar as boas práticas ao promover o concurso de 

Melhor Estande do evento, que levará em conta pontos relacionados ao projeto, à construção e 

seu funcionamento. A avaliação e pontuação considerará aspectos baseados nos pilares de 

criatividade, inovação e boas práticas em compliance comportamental, ética, responsabilidade 

social e sustentabilidade.

Os ganhadores das 3 categorias ganham 50% de desconto na edição da Exposibram 2023.



Teremos um APP da 
Exposibram 2022

✓ Baixe a partir da segunda 
quinzena de julho.

✓ Disponível para IOs e Android



CONHEÇA
OUTRAS OPORTUNIDADES
PARA SUA MARCA!



Índice de ações
✓Use estande para divulgar sua palestra técnica

✓Totens de LED

✓Carregadores de Celular

✓Cordões customizados

✓Naming Rights

✓Forneça Wi-Fi

✓Divulgue seu projeto social

✓Forneça água para os congressistas

✓Ação na Sala VIP

✓Patrocine o almoço dos congressitas

✓Voo cativo

✓Show de drones



Amplia sua presença 
para os participantes 
de sua palestra.

Patrocínio R$ 8.500,00 

Investimento por cota:

COTAS 
(conforme 

grade)

Uso durantes os 50min antecedentes ao dia e horário da 
palestra técnica escolhida.

Estande 2x2m com uso do seu logo e distribuição de 
material



IBRAM News, seja notícia!
Totens de LED em looping.

IMAGEM VÍDEO
15 segIBRAM News

Totem de LED nos 2 níveis 
de exposição. Nível 1 e 2. 

Investimento por cota:

COTAS

POR
COTA 

nos 4 dias
R$ 3.000,00 R$ 5.000,00

Até 16 patrocinadores por totem.  No mínimo 96 aparições com 
mídia randômica.
Destaque sua marca, seu produto ou informação em pontos 
estratégicos do evento. 

Totem de LED sala vip 
congresso. 

POR
COTA 

nos 4 dias
R$ 5.000,00 R$ 8.000,00

Até 8 patrocinadores por totem.  No mínimo 192 aparições com 
mídia randômica.
Destaque sua marca, seu produto ou informação com público 
selecionado.

Patrocinador tem 10% de desconto.
Expositor tem 5% de desconto

*Imagens ilustrativas
**Descontos não acumulativos

Nível 01 – Pavilhão
Nível 02 - Foyer



*Somente para Patrocinador.
**Imagens ilustrativas.

Investimento por cota:

Cordão Crachá Congressista 20mm

Até 1.800 congressistas

Cordão Crachá Visitante 12mm

Até 30.000 visitantes

R$ 25.000,00

R$ 65.000,00

1 COTA

1 COTA

*Imagens Ilustrativas

Agarre seu público pelo pescoço. 
Cordão de credencial!



Ligue para mim!
Totens carregadores de celular.

Patrocínio - 3 totens
(um nível de exposição) R$ 15.000,00 

Investimento por cota:

1 COTA

*Imagens Ilustrativas

Até duas cotas por nível

Patrocinador tem 10% de desconto.
Expositor tem 5% de desconto
*Imagens ilustrativas
**Descontos não acumulativos
Nível 01 – Pavilhão
Nível 02 - Foyer

Patrocínio - 6 totens
(dois níveis de exposição) R$ 30.000,00 1 COTA



Chame o auditório de seu. 
Naming Rights !

Naming rights Auditório 
Principal do Congresso + 
800 capas de cadeira

R$ 35.000,00

Investimento por cota:

1 COTA*

*Imagens Ilustrativas

*Para os quatro dias do evento.
**Somente para patrocinadores
***Imagens ilustrativas.

Naming rights salas 
secundárias do Congresso 
+ 600 capas de cadeira

R$ 30.000,00 1 COTA*

Naming rights salas 
secundárias do Congresso 
+ 200 capas de cadeira

R$ 25.000,00 1 COTA*



Conecte-se!
Forneça wi-fi

Patrocínio R$ 70.500,00  

Investimento por cota Congresso:

1 COTA

Locais atendidos: Foyer, Auditório 1, 2 e 3 e Sala Palestra Técnica 
2000 acessos simultâneos 
Área de 2m x 2m para divulgação da marca, além de divulgação 
da marca na página de login

*Imagens Ilustrativas

Patrocinador tem 10% de desconto.
Expositor tem 5% de desconto
**Imagens ilustrativas

Patrocínio R$ 50.000,00 

Investimento por cota Lounge Hot Spot:

2 COTA N.F.

2 COTA N.P.

Lounge decorado de 7m x 3m com aplicaçao da marca, além de 
divulgação da marca na página de login. 500 acessos 
simultâneos. 50m de abrangência do ponto



*Direito de 300 ingressos por cota, com limite de 1 cota por dia
*Capa de Cadeira
*Marca aplicada no auditório, fundo de palco ou lateral
**Grupo Cultural não incluso, somente o espaço com rider
básico

Investimento por cota:

Ação Cultural: Espaço para 
Apresentação Cultural ou Bandas**
600 pax - Montagem Mesa Redonda

R$ 50.000,00 1 COTA

*Imagens Ilustrativas

Mais cultura por favor!
Divulgue seu projeto cultural 
ou social. 

*Patrocinador tem 10% de desconto.
**Imagens ilustrativas



Patrocínio – 10.000 águas 
para os 4 dias R$ 35.000,00 

Investimento por cota:

1 COTA

Cota Exclusiva

*Imagens Ilustrativas

Mate a sua sede!
Forneça água para 
nossos congressistas.

*Patrocinador tem 10% de desconto.
**Somente e Expositor
***Imagens ilustrativas



Almoço para 800 congressistas.
Limite de 3 cotas para essa ação, uma por dia.

1ª cota fechada terá direito de escolha do dia. 

*Imagens Ilustrativas

Você vai ficar para o almoço, né?
Forneça almoço exclusivo para os congressistas.

Patrocínio – Almoço 1 dia R$ 60.000,00 

Investimento por cota:

3 COTAS

*Patrocinador tem 10% de desconto.
**Expositor 5% de desconto
***Imagens ilustrativas



Leve seu público às alturas de forma segura. 
Voo cativo de balão!

Passeio de Balão – por dia R$ 70.000,00*

Investimento por cota:

1 COTA

Direito a faixa customizada pelo patrocinador e 150 ingressos de passeio 
no dia patrocinado. 
Limite de 3 cotas para essa ação, uma por dia

1ª cota fechada terá direito de escolha do dia.

*Patrocinador tem 10% de desconto.
Expositor tem 5% de desconto
SOMENTE PATROCINADOR E EXPOSITOR
**Imagens ilustrativas



*Patrocinador tem 10% de desconto.
**Expositor tem 5% de desconto
**Imagens ilustrativas

Show Aéreo de Drones – por dia R$ 235.000,00*

Investimento por cota:

1 COTA

8 formas ou palavras de até 7 letras durante a apresentação de até 
10min, sendo 4 formas do evento e demais formas do patrocinador.
Limite de 3 cotas para essa ação, uma por dia.

1ª cota fechada terá direito de escolha do dia. 

Agregue a sua marca à tecnologia.
Show aéreo de drones!

ESSA AÇÃO PODE SER CANCELADA 
DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS



App com 

GPS Indoor
iOS / Android

Todas as telas e exemplos meramente ilustrativos (de 2019, em atualização) 



Expectativa de grande adesão:

✓ Aceleração do digital pós-pandemia

✓ Divulgação Antecipada

✓ Informação atualizada (programação, mapa, expositores, ...)

✓ Sem mapas impressos 

✓ Tecnologia de GPS Indoor com posicionamento e rotas 

(“Waze do Evento”), em todas áreas, externas e internas.

✓ Sorteios exclusivos somente pelo App, durante o evento 

Multicanal: 

✓ App iOS e Android 

✓ Web App acessíveis por QR Code

✓ Totens com mesmo conteúdo e mapas do App e Web 

App.

Todas as telas e exemplos meramente ilustrativos (de 2019, em atualização) 



3 (três) destaques na Home, com link para rota com 
navegação indoor (wayfinding)
INVESTIMENTO: em breve

Canal App



1 (um) destaque no rodapé do mapa, com link para 
rota com navegação indoor
INVESTIMENTO: em breve

Sempre fixa e visível, independente da 
rotação e rolagem do mapa

Canal App



13 diferentes regiões definidas com “cerca virtual”, 
para disparo de notificações via App.
INVESTIMENTO: em breve

✓ Aparece quando usuário entra na região

✓ Uma ‘única vez para usuário/região/dia

✓ Exibida por 30s.

✓ Somente quando usuário está usando o mapa

Durante uso do mapa

Canal App



13 diferentes regiões definidas com “cerca virtual”, para 
disparo de notificações via App.

Regiões aproximadas. com margem de erro de 
6m em média.

Entorno: Aproximando-se a 100m
(Exs.: estacionamento, av. Amazonas)

Externa: Exposição 
externa e proximidades Credenciamento Foyer

Pavilhão – 9 Regiões

Canal App

Imagens das plantas de 2019, meramente 
ilustrativas. 



Aplicações de QR Code, podendo ser 
Posters ou Adesivos de Chão.
INVESTIMENTO: em breve

Poster: 30 x 50cm em média
Adesivo de Chão: 50 x 70cm em média



1 Gamificação: colete N objetos/personagens no mapa 
e pegue um brinde do stand X.
INVESTIMENTO: em breve

=

Ofertante define previamente:

✓ Objeto/personagem a ser coletado, e imagem.

✓ Número total de objetos/personagens.

✓ Localização destes nos mapas da EXPOSIBRAM 

2022 (ex.: Stands 20, 55, 82, ...)

✓ Brinde a ser anunciado (ou surpresa)

✓ Stand X para coleta do brinde ao final.

Dinâmica da gamificação. Atendente:

1. Se registra para participar com um aceite no App (a ser promovido)

2. Passa a receber notificação estando a menos de 10m de um objeto/personagem não coletado, que aparece no mapa

3. Coleta quando se aproxima a 3m  (aprox.) do objeto/personagem, que vai para uma cartela  “1 de N coletados”

4. Quando completa a cartela, recebe um aviso do brinde conquistado e recebe rota até stand para pegá-lo no Stand X.

Canal App



Participe oferecendo brindes para sorteios!

Ação de brindes para sorteios que poderão ser realizados de hora em hora, todos os dias, automaticamente 

via app, somente para usuários que estiverem in loco. 

Cada brinde, quando anuncia o ganhador, gera uma rota até o Stand ofertante.

Brindes



Rodada de Negócios

Dias 13 e 14 de setembro – Formato Presencial.

Inscrição – Gratuita

Taxa de Participação (caso seja selecionado) – R$ 400,00

Taxa Entrega de Material – R$ 100,00
Nota: A taxa de material é a oportunidade do fornecedor que não for selecionado, entregar seu material para

as mineradoras de sua escolha. A gestora da Rodada de Negócios irá montar o kit para entrega às

mineradoras com todos os materiais.

O sistema de inscrição esta sendo finalizado e em breve o link será divulgado. 

Para mais informações: rodadadenegocios@ibram.org.br

mailto:rodadadenegocios@ibram.org.br


Congresso

De 12 e 15 de setembro – Formato Presencial.

Inscrições: https://taplink.cc/ibram | Agenda: https://ibram.org.br/evento/exposibram-2022/

*Inscrição destinada à professores, mestrandos e doutorandos.

**Inscrição destinada à profissionais com idade acima dos 65 anos. Necessário apresentação da identidade na 
retirada da credencial. 

***Inscrição destinada à estudantes de nível técnico ou universitário das áreas de Engenharia de Minas e 
Metalurgia, Geologia, Direito e Meio Ambiente. Necessário anexar comprovante de escolaridade à ficha de inscrição.

https://taplink.cc/ibram
https://ibram.org.br/evento/exposibram-2022/


Realização:

Secretaria executiva,
comercialização, organização
e agência de comunicação:

Comercial

IBRAM Eventos

exposibram2022@ibram.org.br

Telefone: +55  31 2626 8036


