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Sobre o Instituto Brasileiro de Mineração
O IBRAM é uma organização privada e sem fins lucrativos, que atua para

fortalecer as relações entre mineradoras e os diversos públicos, como um elo

de conexão do setor, beneficiando diretamente profissionais e fornecedores, o

governo e a sociedade.

Considerado o porta-voz da indústria minerária, o Instituto incentiva a

inovação, difunde conhecimento e fomenta e dissemina boas práticas e

articula oportunidades de negócio e de desenvolvimento para a indústria

mineral, por meio de diversas iniciativas.

Entre elas, estão os eventos que já fazem parte do calendário anual dos

players da mineração. Com pautas inovadoras e pertinentes, especialistas de

renome, um público qualificado e formador de opinião, e a presença

de grandes marcas, configuram uma oportunidade única de negócios.

Hoje, o IBRAM conta com mais de 120 associados, que representam

85% da produção mineral do Brasil, formado por mineradoras, entidades de

classe patronais, empresas de engenharia mineral, ambiental, de geologia,

fabricantes de equipamentos, centros de tecnologia e bancos de

investimento.

SEJA UM 
ASSOCIADO 

IBRAM

https://ibram.org.br/como-se-associar/
https://ibram.org.br/como-se-associar/


BOOK
COMERCIAL



Considerado um dos mais relevantes eventos de

mineração da América Latina, a Expo & Congresso

Brasileiro de Mineração (EXPOSIBRAM) é realizada

anualmente pelo IBRAM, com participação das

principais entidades relacionadas ao setor mineral.

A feira internacional é a maior

vitrine para geração de negócios. Já

o congresso debate cenários e revela as tendências

do segmento.

Sobre a EXPOSIBRAM 2022



EXPOMINAS BH

Belo Horizonte - MG

Capacidade para 45000 pessoas

72000 mil metros quadrados de área

16500 metros quadrados nos 3 pavilhões

2516 metros quadrados na arena multiuso

2200 vagas de estacionamento



• CEO’s e outros executivos e profissionais da indústria da mineração mundial;

• Empresários da cadeia de suprimentos da mineração e de outros setores;

• Pesquisadores, professores e estudantes universitários das áreas 

relacionadas à mineração;

• Autoridades nacionais e estrangeiras; 

Quem participa da EXPOSIBRAM



Números das edições anteriores

EXPOSIBRAM 2019 (PRESENCIAL) EXPOSIBRAM 2020 DIGITAL EXPOSIBRAM 2021 DIGITAL

+ de 55 mil participantes 
circularam no evento (22% a 

mais do que em 2017

100% do espaço da exposição 
comercializado

+ de 1.300 inscritos no 
Congresso Brasileiro de 

Mineração

40 mil m² de área de evento

29 países participantes

7.700 inscritos

178 mil participações nos 
painéis do Congresso

51 estandes virtuais

14 mil visitações aos estandes 
na Feira Virtual

183 palestrantes

8.900 participantes

183 estrangeiros de 17 países

81 estandes virtuais

216 palestrantes

26 painéis e debates



A EXPOSIBRAM é composta de multiatividades 
em um único período e local.

Reúne as principais companhias mineradoras

com atuação nacional e global, fornecedores de

máquinas, equipamentos e serviços, representantes de instituições de

pesquisa e universidades, delegações empresariais e governamentais

de diversas nações, entidades de classe, empresas e autarquias

ligadas ao setor público, além de importantes executivos e

especialistas de vários segmentos para a discussão de temas

relacionados à indústria mineral nacional e internacional, ou seja, a

cadeia produtiva da mineração participa

ativamente.



O que você vai encontrar na EXPOSIBRAM 2022?

CONGRESSO EXPO | FEIRA RODADA DE NEGÓCIOS PALESTRAS TÉCNICAS

MINICURSOS ARENA DA MINERAÇÃO NETWORKING EDIÇÃO DIGITAL

A EXPOSIBRAM como potencial geradora de negócios para toda a cadeia produtiva da

mineração, tanto no Brasil quanto em outros países,

debate sobre o contexto político e socioeconômico global, bem como as perspectivas de

negócios para as próximas décadas.



Benefícios em participar da EXPOSIBRAM 2022

1) Maior alcance de divulgação da sua marca.

2) Possibilidade de ampliar conexões corporativas e comerciais.

3) Visitação qualificada de profissionais do setor.

4) Exposição de tendências e tecnologias atualizadas do setor de Mineração

5) Networking e fortalecimento do seu negócio



CONGRESSO

O Congresso é composto por sessões Magnas e painéis

temáticos trazendo aos congressistas o cenário mais

atual da mineração mundial, com a presença de

especialistas renomados, representantes do setor

produtivo, governamental e terceiro setor. Cria um fórum

rico e de alto nível para compartilhar conhecimento,

experiências e visões de futuro entre os participantes.



EXPOSIÇÃO

Destaque sua marca de maneira única! Divulgue seus

serviços, produtos e projetos para o numeroso público

visitante do evento. O plano comercial oferece diversas

oportunidades de participação e ainda poderá trabalhar

projetos promocionais customizados para valorizar ao

máximo sua presença no evento. Assim criando experiências

destacadas no visitante.



PROPOSTA DE
PATROCÍNIO

OPORTUNIDADE DE
EXPOR A SUA MARCA



SEJA UM PATROCINADOR 
NA EXPOSIBRAM 2022
Crie experiências com um público selecionado, qualificado.



Diamante Platina Ouro Prata Bronze

R$ 430.000,00 R$ 285.000,00Valor das Cotas

Somente 

carrossel

PROPOSTA DE PATROCÍNIO | EXPOSIBRAM 2022 (PRESENCIAL)

PATROCÍNIOS | CATEGORIASCONTRAPARTIDAS

R$ 180.000,00 R$ 120.000,00 R$ 72.000,00

Logo nos anúncios do evento veiculados em revistas 
especializadas

Post dedicado

Logo em mídias sociais do evento | IBRAM

Logo em e-mail marketing do evento enviado para 
mailing do IBRAM

Banner em Looping no cabeçalho do site do Evento
pelo período de 20 dias pré evento mais 10 dias
considerando evento e pós evento



Diamante Platina Ouro Prata Bronze

Logo estático no site do evento

PROPOSTA DE PATROCÍNIO | EXPOSIBRAM 2022 (PRESENCIAL)

PATROCÍNIOS | CATEGORIASCONTRAPARTIDAS

Logo no Pórtico de entrada do evento

Logo nos impressos do congresso e da exposição 
(catálogo, programa, mapa do evento)

Logo no rodapé do crachá de congressista (frente)

Logo no rodapé do crachá de congressista (verso)

Logo na face interna na pasta/bolsa do congressista



Diamante Platina Ouro Prata Bronze

Logo exibido no auditório principal

PROPOSTA DE PATROCÍNIO | EXPOSIBRAM 2022 (PRESENCIAL)

PATROCÍNIOS | CATEGORIASCONTRAPARTIDAS

Logo no painel do auditório II

Logo no painel do auditório III

Logo na sinalização interna do congresso e 
exposição

Fala de representante da empresa na sessão de 
abertura (3min) , na composição na mesa

Citação como patrocinador pelo Mestre de 
Cerimônias na sessão de abertura e de 
encerramento.



Diamante Platina Ouro Prata Bronze

1 min 30 seg
Exibição de vídeo institucional na abertura do 
Congresso* (necessário legendas português/inglês)

1 min 30 seg

1 página par e 

ímpar cores

1 página ímpar, 

cores
1 página par, cores

1/2 página ímpar, 

cores

1/4 página par, 

cores

PROPOSTA DE PATROCÍNIO | EXPOSIBRAM 2022 (PRESENCIAL)

PATROCÍNIOS | CATEGORIASCONTRAPARTIDAS

Exibição de vídeo institucional na abertura da manhã 
e da tarde no auditório* (necessário legendas 
português/inglês)

Logo na vinheta de abertura do Congresso

Inserção de anúncio no programa impresso do 
Congresso*

Encarte na pasta/bolsa do congressista (conforme 
orientações do documento encarte de pastas)

Nota: (*) a produção de arte, execução, entrega ou instalação são de responsabilidade do patrocinador e deve ser previamente aprovado pela organização. A execução da 

contrapartida é válida a partir da data de assinatura do contrato com o IBRAM, não se aplicando aos itens já produzidos ou executados anteriormente. Também deverão ser 

cumpridos os prazos de entregas das informações e materiais por parte do patrocinador.



Diamante Platina Ouro Prata Bronze

3 blimps 2 blimps
Espaço para expor blimps na área externa do 
EXPOMINAS*

8 6 4 2 1

50%

PROPOSTA DE PATROCÍNIO | EXPOSIBRAM 2022 (PRESENCIAL)

PATROCÍNIOS | CATEGORIASCONTRAPARTIDAS

1 blimp

Inscrições gratuitas para o Congresso

Desconto para inscrições no Congresso (limitado em 
10 inscrições)

Desconto para inscrições nos Mini Cursos (limitado 
em 10 inscrições)

Palestra técnica de até 50' sem tradução

Nota: (*) a produção de arte, execução, entrega ou instalação são de responsabilidade do patrocinador e deve ser previamente aprovado pela organização. A execução da 

contrapartida é válida a partir da data de assinatura do contrato com o IBRAM, não se aplicando aos itens já produzidos ou executados anteriormente. Também deverão ser 

cumpridos os prazos de entregas das informações e materiais por parte do patrocinador.

35% 25% 20% 10%

50% 35% 25% 20% 10%

3 2 1



Diamante Platina Ouro Prata Bronze

Desconto e prioridade para escolha de 
estande na exposição

PROPOSTA DE PATROCÍNIO | EXPOSIBRAM 2022 (PRESENCIAL)

PATROCÍNIOS | CATEGORIASCONTRAPARTIDAS

Inserção de release no kit de imprensa

Direito de uso do logo EXPOSIBRAM 2022 nas suas 
campanhas de divulgação e link no site do 
patrocinador

E-mail Mkt pós evento para mailing autorizado dos 
visitantes e congressistas (enviado pela 
organização)

Direito de uma ação de sorteio junto aos 
congressistas. (consultar equipe comercial)



PALESTRA TÉCNICA
Aproveite a oportunidade de divulgar seu conteúdo para

os principais players do mercado.



VALORES DE PALESTRA TÉCNICA | EXPOSIBRAM 2022 (PRESENCIAL)

TIPO | VALORESCATEGORIAS

Palestra técnica - Expositor Associado*
até 50'

SEM tradução COM tradução português / inglês

R$ 7.200,00 R$ 10.500,00

Palestra técnica – Expositor
até 50' R$ 10.500,00 R$ 13.200,00

Palestra técnica – Associado*
até 50' R$ 8.850,00 R$ 11.000,00

Palestra técnica - Demais categorias
até 50' R$ 12.300,00 R$ 15.400,00

(*) Prazo para associado até 5/04/2022



CONSULTE-NOS SOBRE 
AÇÕES PERSONALIZADAS!



EXPOSIBRAM 2022

Comercialização e Produção

+55 31 2626-8036 | ramal 203. 204 e 205

+55 11 99917-7282 | Daniela Ramalho

oportunidades@ibram.org.br

Mais detalhes e condições ficarão disponíveis no site do IBRAM ou com nossa equipe comercial.

Evento presencial


