
30 de novembro a 05 de dezembro de 2020
Realização



Programação completa:

➢Feira Virtual “Qualidade em Metrologia”: 30/11 a 05/12/2020

➢ENQUALAB – 30/11 a 02/12/2020

➢Sessão de pôsteres-trabalhos técnicos/científicos: 30/11 a 05/12/2020

➢Seminário METROLOGIA LEGAL: 03/12/2020

➢Palestras expositores/patrocinadores: 30/11 a 04/12/2020

Horário: das 10:00 às 19:00



Apresentação e funcionamento da Feira – “estandes piloto”

THIAGO BAJUR 

CANAL DA REDE METROLOGICA DO ESTADO DE SÃO PAULO



Porque sua empresa deveria participar?

Permita seu cliente o acesso a uma experiência inovadora, igual ou melhor 
que a feira presencial, dando a possibilidade de navegação entre estandes e 
interação com as empresas expositoras. 



Posicionamento da marca em 

INOVAÇÃO



Abrangência global do modelo digital, uma 
impossibilidade física feiras presenciais “Nacional e 
Internacional”

ELIMINANDO FRONTEIRAS



Leads qualificados

A FEIRA VIRTUAL proporcionará a captação de informações sobre potenciais clientes e 
contatos com interesse em Metrologia, possibilitando conhecer a jornada do visitante 
em seu estande além de interagir ao vivo através de Whats App para identificação da 
posição do lead no funil de vendas.

Assertividade na prospecção
aumenta a chance de conversão



COMO PARTICIPAR DESTE PROJETO INOVADOR DA REMESP?



ENQUALAB - Congresso de qualidade em metrologia
Seminário METROLOGIA LEGAL 

Escopo de propaganda/marketing 

Investimento Patrocinador/Expositor – Ouro – R$ 6.000,00

➢ 15 inscrições gratuitas para todas as palestras do 
Congresso (R$ 400,00 cada)

➢ Leads dos visitantes no estande da empresa com 
mailing (nome, empresa, cargo, celular e e-mail)

➢ Logo da empresa em todo material promocional da 
feira

➢ Apresentação de uma palestra técnica/comercial 
com duração de 20 minutos em dia e horário durante 
a feira

➢ Banner logotipo da empresa

➢ Estande com acesso a 3 (três) Links (exemplo: site da 
empresa, WhatsApp e catálogo de produtos)

➢ Vídeo institucional da empresa de até 2 minutos 
(fornecido pelo patrocinador)

➢ 02 (dois) produto em 3D com informações e link para 
detalhamento (fornecido pelo patrocinador)

➢ Interação pelo Chat com os visitantes do estande

➢ Leads de todos visitantes do evento



ENQUALAB - Congresso de qualidade em metrologia
Seminário METROLOGIA LEGAL 

Escopo de propaganda/marketing 

Investimento Patrocinador/Expositor – Prata R$ 4.000,00 

➢ 10 inscrições gratuitas para todas as palestras do 
Congresso (R$ 400,00 cada)

➢ Leads dos visitantes no estande da empresa com 
mailing (nome, empresa, cargo, celular e e-mail)

➢ Logo da empresa em todo material promocional da 
feira

➢ Apresentação de uma palestra técnica/comercial 
com duração de 20 minutos em dia e horário 
durante a feira

➢ Banner logotipo da empresa

➢ Estande com acesso a 3 (três) Links (exemplo: 
site da empresa, WhatsApp e catálogo de 
produtos)

➢ Vídeo institucional da empresa de até 2 
minutos (fornecido pelo patrocinador)

➢ Interação pelo Chat com os visitantes do 
estande



ENQUALAB - Congresso de qualidade em metrologia
Seminário METROLOGIA LEGAL 

Escopo de propaganda/marketing 

Investimento Patrocinador/Expositor – Bronze R$ 3.000,00 

➢ 5 inscrições gratuitas para todas as palestras 
do Congresso (R$ 400,00 cada)

➢ Leads dos visitantes no estande da empresa 
com mailing (nome, empresa, cargo, celular e 
e-mail)

➢ Logo da empresa em todo material 
promocional da feira

➢ Banner logotipo da empresa

➢ Estande com acesso a 3 (três) Links (exemplo: 
site da empresa, WhatsApp e catálogo de 
produtos)

➢ Interação pelo Chat com os visitantes do 
estande



Investimento Patrocinador/Expositor 



ENQUALAB - Congresso de qualidade em metrologia
Seminário METROLOGIA LEGAL 

Escopo de propaganda/marketing 

Investimento Patrocinador/Expositor – Bronze R$ 3.000,00 

➢ 5 inscrições gratuitas para todas as palestras 
do Congresso (R$ 400,00 cada)

➢ Leads dos visitantes no estande da empresa 
com mailing (nome, empresa, cargo, celular e 
e-mail)

➢ Logo da empresa em todo material 
promocional da feira

➢ Banner logotipo da empresa

➢ Estande com acesso a 3 (três) Links (exemplo: 
site da empresa, WhatsApp e catálogo de 
produtos)

➢ Interação pelo Chat com os visitantes do 
estande

LABORATÓRIO 
ASSOCIADO

10% ATÉ 30 OUTUBRO 
NO ESTANDE 

LABORATÓRIO NÃO  
ASSOCIADO

RECEBERÁ ASSOCIATIVA ATÉ 
O FINAL DO ANO, COM 

TODOS OS BENEFÍCIOS DE 
ASSOCIADO

PROMOÇÕES DE LANÇAMENTO

REMESP



Os participantes poderão interagir com os integrantes dos painéis por meio de 

perguntas que serão dirigidas a mesa coordenadora dos trabalhos. 

Valores e datas de inscrições

R$ 300,00 2º lote de 06 até 30 de outubro

R$ 400,00 3º lote a partir de 31 de outubro

Faça a sua inscrição e aproveite os valores especiais: https://www.enqualab.net/



REALIZAÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL

SEJA UM PATROCINADOR

Entre em contato para saber 
sobre cotas de patrocínio:

eventos@remesp.org.br

mailto:eventos@remesp.org.br


Dúvidas e esclarecimentos nossos contatos:

• Celso Scaranello – Presidente Executivo 

presidente@remesp.org.br

• Renata Cardoso de Sá - Gerente

gerencia@remesp.org.br

• Lucia Valverdes- Eventos (11) 98481-9754 - WhatsApp

eventos@remesp.org.br

Agradecimentos da Diretoria Executiva e do Conselho Deliberativo

Rede Metrológica do Estado de São Paulo
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Visite o site e acompanhe a programação atualizada: https://www.enqualab.net/

mailto:presidente@remesp.org.br
mailto:gerencia@remesp.org.br
mailto:eventos@remesp.org.br

