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PARCEIROS
A ABREFEN disponibiliza ações de relacionamento e divulgação para empresas que desejam estar vinculadas aos temas propostos pela entidade e queiram fazer parte da evolução da mineração e do agronegócio.

O que as empresas ganham com isso?

Visibilidade: Sua marca presente nos canais de comunicação e redes sociais da ABREFEN;
Relacionamento: Canal direto com as maiores empresas
do mercado e os profissionais de renome no setor de remineralizadores de solo e fertilizantes naturais;
Relevância: Estar junto de empresas e profissionais que
acreditam no potencial dos remineralizadores de solo e
fertilizantes naturais como motores de desenvolvimento
para uma agricultura mais responsável e perene.
Pioneirismo: Fazer parte da transformação do mercado
de fertilizantes no Brasil.

COMO SER PARCEIRO DA ABREFEN?
Adquirindo uma das cotas disponíveis sua empresa estará aderindo não só a uma entidade, mas a um projeto de renovação da agricultura brasileira.
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Cota

OURO
60.000,00 (sessenta mil reais) - ANUAL
Sua empresa ao lado da ABREFEN nos momentos mais importantes!
Benefícios:
• Divulgação de destaque no Portal ABREFEN (página inicial) com link para website;
• Matéria, artigo ou entrevista em uma edição da Revista ABREFEN;
• Anúncio na 4ª capa em três edições da Revista ABREFEN;*
• Disparo de E-mail Marketing com divulgação institucional ou comercial para os
contatos da ABREFEN. Até 3 disparos por ano;
• Apresentação institucional ou comercial (20 minutos) em evento on-line produzido pela ABREFEN para todos os associados e diretoria (data em aberto);
• Divulgação de evento próprio ou participação em evento do setor nos canais da
ABREFEN (Portal e Redes Sociais) – arte por conta da empresa;
• Divulgação de vídeo institucional ou comercial nos canais da ABREFEN (Portal,
Redes Sociais) – produção por conta da empresa.

*em caso de mais de um parceiro ouro, o anúncio será feito no miolo da Revista ABREFEN.
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Cota

PRATA
48.000,00 (quarenta e oito mil reais) - ANUAL
Sua empresa com a melhor parceira do mercado, a ABREFEN.
Benefícios:
• Divulgação no Portal ABREFEN (banner na página inicial) com link para website;
• Anúncio de 1 página (miolo) em duas edições da Revista ABREFEN;
• Disparo de um E-mail Marketing com divulgação institucional ou comercial
para os contatos da ABREFEN;
• Divulgação de evento próprio ou participação em evento do setor nos canais da
ABREFEN (Portal e Redes Sociais) – arte por conta da empresa;
• Divulgação de vídeo institucional ou comercial nos canais da ABREFEN (Portal,
Redes Sociais) – produção por conta da empresa.
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Cota

BRONZE
36.000,00 (trinta e seis mil reais)
Faça parte dessa revolução!
Benefícios:
• Divulgação no Portal ABREFEN (banner na página inicial) com link para website;
• Anúncio de 1 página (miolo) em uma edição da Revista ABREFEN;
• Divulgação de evento próprio ou participação em evento do setor nos canais da
ABREFEN (Portal e Redes Sociais) – arte por conta da empresa;
• Divulgação de vídeo institucional ou comercial nos canais da ABREFEN (Portal,
Redes Sociais) – produção por conta da empresa.
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Tabela

PUBLICIDADE
Anuncie nos canais de divulgação da ABREFEN e associe sua marca, produtos e serviços à
principal entidade do setor de Remineralizadores de Solo e Fertilizantes Naturais.
• 20% de desconto sobre tabela para Associados Titulares
• 10% de desconto sobre tabela para demais associados

REVISTA ABREFEN - Espaços Disponíveis

INVESTIMENTO

DESCONTO 1º ANO

15.000,00

7.500,00

Anúncio - 4ª capa

13.000,00

6.000,00

Anúncio - 3ª capa

12.500,00

6.000,00

Anúncio - 2ª capa

10.500,00

5.000,00

Anúncio - Página dupla (2ª capa e 1ª página)

13.800,00

6.500,00

Anúncio - Página dupla (miolo)

11.000,00

5.000,00

Anúncio - 1 página

8.500,00

4.000,00

Anúncio - 1/2 página

5.200,00

2.500,00

Anúncio - 1/4 página

3.400,00

1.500,00

INVESTIMENTO

DESCONTO 1º ANO

6.000,00

3.000,00

2.000,00

1.000,00

Informe publicitário ou artigo técnico
(2 páginas – texto + arte)

PORTAL ABREFEN - Espaços Disponíveis
Banner Destaque (Slide Show na página
principal – link para website)
Tamanho: 300x250 pixels - mensal
Banner Lateral (página principal – link para
website) Tamanho: 300x250 pixels - mensal

