RIO | 18 - 19 | AGOSTO 2022
DE 9H ÀS 18H30
PRESENCIAL COM
TRANSMISSÃO AO VIVO

Está chegando o
5º Congresso Ibradim
Estamos chegando à quinta edição do Congresso Ibradim
de Direito Imobiliário, que promete ser o melhor evento
de Direito Imobiliário já realizado.
Será uma jornada de dois dias de muito conhecimento,
conexões, inovações e confraternizações, em um ambiente
moderno, situado em um cenário espetacular: a cidade
maravilhosa do Rio de Janeiro.
Sejam muito bem-vindos!
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IBRADIM - Instituto
Brasileiro de Direito
Imobiliário
Somos uma entidade sem fins lucrativos.
Reunimos em nosso quadro de associados
a maior rede de especialistas em Direito
Imobiliário do Brasil.

Nosso propósito
Queremos ser protagonistas no desenvolvimento
do Direito Imobiliário no país.

Nossas Atividades
Estimulamos o diálogo entre profissionais da
área localizados em todas as regiões do Brasil.
Realizamos eventos sobre temas atuais
e cursos de alta qualidade para contribuir com
a capacitação profissional dos que atuam ou
desejam ingressar na área de Direito Imobiliário.
Fomentamos fóruns para debates e estudos,
com uma agenda atual e aberta, abrangendo
os assuntos mais prementes para o Direito
Imobiliário.
Incentivamos a participação dos associados
em nossas publicações.
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MENSAGEM 4 ANOS DO IBRADIM
Parece que foi ontem, e ainda assim parece uma vida inteira. No dia 17 deste
mês de abril o Ibradim completou 4 anos de seu lançamento, e a homenagem
ao Instituto foi o que tem sido nossa marca maior, com a participação direta
dos associados, que resumiram em uma só palavra o que o Ibradim melhor
representa: conhecimento.
E de fato, conhecimento, muito conhecimento, foi o que se viu e se
compartilhou em nossa breve história, nos mais de 500 eventos realizados,
nos 40 podcasts, nos 4 congressos nacionais, nas 35 obras publicadas e
nos cursos por onde passaram mais de 1750 alunos. Gente brilhante expondo,
gente brilhando discutindo. Uma agenda intensa, difícil de acompanhar até
pelos mais assíduos.
Por tudo isso, o IBRADIM, mesmo tão novo, já se tornou indispensável,
e não por acaso este foi o adjetivo mais escolhido pelos participantes.
Com a excelência em tudo o que fazemos, nos tornamos a grande referência
no Direito Imobiliário, para usar a terceira e a quarta palavras mais citadas
pelos associados. Aprendizado, inovação e conexão: quem poderia discordar
que isso igualmente reflete o que temos visto nesses primeiros quatro anos?

O sonho saiu do papel e hoje temos um instituto forte e respeitado, e isso
somente foi possível porque o IBRADIM é de todos, e porque o tempo inteiro
mantivemos as portas abertas a quem quis se engajar e somar esforços em
prol da nossa missão de levar um Direito Imobiliário de qualidade a todos os
lugares do Brasil, conectando pessoas distantes que dificilmente teriam
a chance de se conhecerem. Não foi mera coincidência que tantos novos
talentos tenham sido revelados, e que tantos avanços tenham sido obtidos.
Nossa rede já conta com mais de 2600 associados, entre pessoas físicas e
jurídicas, e segue crescendo consistentemente, somando histórias construídas
com cada um e por todos, que fazem do IBRADIM um instituto maravilhoso,
que não cabe numa só palavra. Uma história conjunta que está apenas
começando.
Muito obrigado a quem caminha lado a lado com a gente. Impactar positivamente tantas pessoas, espalhando conhecimento e contribuindo para o
desenvolvimento do Direito Imobiliário é o que nos motiva todos os dias.
Queremos e faremos muito mais. O que o futuro nos reserva? A resposta está
em cada um de vocês. Vida longa ao IBRADIM!
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NOSSOS NÚMEROS
EM 4 ANOS DE ATIVIDADES.
500 eventos realizados

22 comissões temáticas

+ de 1.750 alunos em nossos cursos

40 podcasts

+ de 2.600 associados em
25 unidades federativas

4 congressos nacionais

35 obras publicadas
20 diretorias estaduais

Editora Ibradim

Milhares de pessoas
conectadas em todo país.
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ESTAMOS PREPARANDO UM
CONGRESSO INESQUECÍVEL!
RIO DE JANEIRO
NO MELHOR PONTO DE COPACABANA
18 E 19 DE AGOSTO - 2022
MARQUE PRESENÇA NO MAIOR E
MAIS IMPORTANTE CONGRESSO
DE DIREITO IMOBILIÁRIO DO BRASIL.
PRESENCIAL
COM TRANSMISSÃO AO VIVO.
VEJA COMO PARTICIPAR.
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Sobre o Congresso
O 5º Congresso Ibradim de Direito Imobiliário será realizado no
Hotel Fairmont Rio de Janeiro Copacabana, nos dias 18 e 19 de
agosto de 2022, das 9 às 18h30.
Cerca de 700 congressistas estarão presentes no evento, e milhares
de profissionais de todo o Brasil participarão online.
O evento contará com a participação de autoridades e profissionais
de renome, para debater os mais atuais e relevantes temas do Direito
Imobiliário.
Serão:
25 painéis;
70 painelistas;
Atividades de networking, contraternização, entre outras.
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Perfil do Público

Reitores, professores
e estudantes.

Ministros, juízes, promotores,
desembargadores, advogados,
assessores jurídicos, registradores
e notórios.

Público-Alvo

Região

Advogados
e professores 77%

Administradores 10%

Sudeste 53%

Nordeste 21,1%

Outros 7%

Notários
e registradores 6%

Centro Oeste 8,5%

Norte 1,7%

Sul 15,6%

Empresários, investidores
e profissionais do setor.
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Hotel do evento
O Fairmont está localizado em um dos mais espetaculares
bairros do Rio de Janeiro, e possui uma majestosa vista para
a praia de Copacabana e para o Pão de Açúcar. Inspirado no
glamour carioca dos anos 50, este luxuoso hotel,
recém-reformado, é um verdadeiro oásis.
Além do alto padrão de hospedagem, com 10 categorias de
quartos, lounges privativos e serviços exclusivos, o Fairmont
oferece 12 salas de reuniões com excelente infraestrutura
para eventos empresariais ou sociais.
A proposta é oferecer aos participantes do congresso uma
experiência personalizada, com foco em todos os mínimos
detalhes, aliada ao savoir faire da marca Fairmont.
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ÁREAS DO
5º CONGRESSO
Espaço e conforto
no melhor lugar de Copacabana.
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POR QUE PATROCINAR?
Esta é a oportunidade do ano para associar sua marca ao nome já
consolidado do Ibradim, com enorme potencial de divulgação, pois:
Sua marca será exposta durante a campanha de divulgação do
Congresso e na Plataforma de transmissão do evento;
Serão 700 profissionais de grandes escritórios e empresas
presentes no local do evento;
Milhares de pessoas em todo o Brasil acompanharão o evento
online;
As redes sociais reverberão o evento com alcance de centenas de
milhares de pessoas;
O evento será gravado e assistido posteriormente;
Teremos ainda, com grande circulação, a Revista do 5º Congresso.
Avalie as diferentes modalidades e escolha a que mais se adequa ao
seu perfil.
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ESTE É O ESPAÇO MAIS CHARMOSO,
O MAIS BEM FREQUENTADO DA AREA DE DIREITO IMOBILIÁRIO.

E O MELHOR INVESTIMENTO EM MARKETING DE 2022.
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ESTANDE

COTA PLATINUM
Forração cinza mescla: 4x3m
Backdrop: 4x2,2m com área para logo do patrocinador
Mobiliário: mesa + 3 cadeiras + 1 balcão pequeno + 1 TV 40”
1 tomada de energia.
2.49

.29

BACKDROP
FITA LED

TV 40"

1.40

LOGO

.75

.15

ARM.

2.20
2.05

.30

1.20

4x3
PLANTA- STAND PLATINUM

FRONTAL - STAND PLATINUM

Imagem ilustrativa: mobiliário sujeito à alterações.
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ESTANDE

COTA OURO
Forração cinza mescla: 3x3m
Backdrop: 2,5x2,2m com área para logo do patrocinador
Mobiliário: 1 mesa + 3 cadeiras + 1 TV 40”
1 tomada de energia.
.30

2.50

.08

BACKDROP

LOGO

2.20

TV 40"

.55

0.90

3x3
PLANTA- STAND OURO

FRONTAL - STAND OURO

Imagem ilustrativa: mobiliário sujeito à alterações.
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ESTANDE

COTA PRATA

.05

Forração cinza mescla: 3x3m
Backdrop: 2,2x2,2m com área para logo do patrocinador
Mobiliário: 1 bistrô e 2 banquetas + 1 TV 40”
1 tomada de energia.

.30

2.20

LOGO

2.20

TV 40"

.55

.90

BACKDROP

3x2
PLANTA- STAND PRATA

FRONTAL - STAND PRATA

Imagem ilustrativa: mobiliário sujeito à alterações.
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ÁREA DE EXPOSIÇÃO
E RELACIONAMENTO
Localização dos estandes

PRATA
3X2

6

PRATA
3X2

7

1
TIPO DE COTAS
PLATINUM
4x3m

5

OURO
3x3

PLATINUM
PLATINUM
4X3
4x3

4

OURO
3x3

2

OURO
3x3m
PRATA
3x2m

Sala Arpoador
PRATA
3x2

3

PLATINUM
4x3
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PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO

Imagem ilustrativa sujeita à alterações.
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ÁREA DE ESTANDES VIRTUAIS

Imagem ilustrativa sujeita à alterações.
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PATROCINADORES
EMPRESAS
Especificações:
Banner no topo: 1920x600 pixels (em PNG, JPG ou GIF);
Logomarca e ícones das redes sociais (com respectivos links);
Texto de apresentação: sugestão até 800 caracteres e link para URL (será usada no botão “Saiba mais”);
Vídeo incorporado: informar link para “embed” de vídeo público no YouTube, Vimeo ou outra plataforma de
compartilhamento;
Podcast incorporado: informar link para “embed”;
Galeria de imagens: 4 imagens;
Arquivos para download: brochuras ou outro tipo de documento para download em PDF;
Rodapé com dados de contato (endereço, telefone, email) e QR Code.
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PATROCINADORES
ESCRITÓRIOS
Especificações:
Banner no topo: 1920x600 pixels (em PNG, JPG ou GIF);
Logomarca e ícones das redes sociais (com respectivos links);
Texto de apresentação: sugestão até 800 caracteres e link para URL (será usada no
botão “Saiba mais”);
Arquivos para download: brochuras ou outro tipo de documento para download em PDF;
Rodapé com dados de contato (endereço, telefone, email) e QR Code.
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CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO
O plano de comunicação do congresso conta com um programa desenvolvido para gerar o melhor resultado para todos
os seus participantes e alta visibilidade para os apoiadores e
patrocinadores.
Nas 18 semanas anteriores ao congresso faremos uma
campanha de Marketing Digital nas redes oficiais do Ibradim
e uma campanha direcionada aos mais de 2.600 associados
do instituto, dentre os quais há aproximadamente 300 empresas
e escritórios de advocacia, aí incluídas a maioria das grandes
bancas e empresas do setor.
Haverá cobertura ao vivo do congresso, e divulgação posterior
em nossos canais de comunicação: redes sociais, website,
newsletter, revista Debate Imobiliário e Revista do Congresso.
As inscrições já estão abertas em:

www.congressoibradim.com.br
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KIT DIVULGAÇÃO
PARA PATROCINADORES
Email mkt editável para inserção de logomarca
para divulgação.
Post editável para inserção de logomarca
para divulgação nas redes sociais.

Email mkt editável
PATROCINADORES

Post editável
PATROCINADORES
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Contrapartidas do Evento

Platinum

Ouro

Prata

Bronze

Escritórios
Associados

Escritórios Não
Associados

Logomarcas nos materiais de divulgação – Plenária, TVs do evento, hotsite e programação

X

X

X

X

X

X

Inserção da logomarca nos posts do Congresso (FB, Instagram, Linkedin)

X

X

X

X

X

X

Estande virtual na Plataforma do Congresso

X

X

X

X

X

X

Estande físico no foyer do evento

X

X

X

Ingressos online

5

4

3

2

1

1

Ingressos presenciais

4

3

2

1

Email marketing convite para o Congresso

X

X

X

X

Menção do nome da Patrocinadora na abertura do evento

X

X

X

X

Inserção de um artigo no blog da empresa no site do evento. Enviado pelo patrocinador

X

X

X

X

Exibição de eventual vídeo produzido pelo patrocinador na abertura

1’

30’

30’

Entrevista com principal executivo para o hotsite do Congresso

X

X

X

Cards personalizados para patrocinador - redes sociais

X

X

Ação com QR Code durante a palestra

X

X

Entrevista no Podcast IBRADIM - a combinar

X

Participação como Palestrante (painel a definir)

X

Revista Cobertura do Congresso

X

Investimento

Valores sob consulta. Entre em contato conosco.

X
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Já escolheu a sua forma de participar? Não fique fora
do evento mais concorrido do ano!
Está chegando a hora! Invista já em visibilidade, troca
de experiências e na possibilidade de novos negócios!
Quer saber mais sobre o congresso, visite o site
www.congressoibradim.com.br
Se ficou algum ponto a esclarecer, estamos a postos!
Daniela Caram
Email: congresso@ibradim.com.br
WhatsApp: +5511 99195-2220

Obrigado
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