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Perfil
A ABESCO (promotora) e a RPM Brasil (organizadora) promovem o COBEE/2020 - 17º Congresso Brasileiro
de Eiciência Energética, a ser realizado nos dias 1 e 2 de setembro de 2020, no Centro de Convenções
Frei Caneca, em São Paulo-SP.
Seguindo a tendência mundial de business events em serem cada vez mais focados em negócios, networking
e na disseminação de conteúdo de alto nível, o COBEE se apresenta em 2020 em um formato business
driven. A idéia é permitir o desenvolvimento de melhores oportunidades de negócios, networking e na
entrega de serviços diferenciados aos seus participantes, patrocinadores e colaboradores.
Promovido anualmente pela Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia
- ABESCO, o COBEE - Congresso Brasileiro de Eficiência Energética, chega à sua 17ª edição consolidado
como ponto estratégico para debate e negócios em torno de melhores práticas, tecnologias e serviços que
buscam promover o uso racional dos insumos energéticos.
Sem nunca perder de vista o foco em conteúdo, em 2020 o evento conta com o objetivo de aproximar
participantes do congresso com os patrocinadores e expositores do evento, focando em gerar
oportunidades de negócios e de adição de valor para todos os envolvidos.

Objetivos
Sustentado no alicerce networking, informação e negócios, o COBEE/2020 e tem 7 objetivos primordiais
dentro de sua missão, traçados tendo em vista as demandas que o setor possui. São eles:
- Reunir agentes do mercado para interagir sobre o Plano Nacional de Eficiência Energética;
- Promover interações e trocas de ideias acerca do Plano Nacional sobre Mudanças do Clima;
- Apresentar tecnologias, soluções e estudos de caso de empresas referência no setor;
- Estimular empresas a utilizar a eficiência Energética como diferencial dos seus negócios;
- Trazer alternativas de financiamento de projetos de eficiência e redução da pegada ambiental;
- Abordar os benefícios econômico-financeiros e operacionais da Eficiência Energética;
- Fomentar networking e interação tendo em vista a formação de parcerias e negócios.
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Principais Setores e Público
Para alcançar seus objetivos, o COBEE/2020 vai reunir profissionais e empresas atuantes nos seguintes
setores estratégicos (dados da edição de 2019):

Empresas Associadas da ABESCO (posição em 10/02/20)
3E ENGENHARIA EM EFICIENCIA ENERGETICA
5EC ENGENHARIA
AÇÃO ENGENHARIA E INSTALAÇÕES
ACE ENERGIA
ACXXUS ENGENHARIA DE MEDIÇÕES
AGES CONSULTORIA E PROJETOS
AMBIO PARTICIPAÇÕES
ANEXO ENERGIA
ANIMA CONSULTORIA E PROJETOS
AVANTE ENERGIA E SERVICOS
BGF CONSULTORIA EM ENGENHARIA
BRSOL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA
COELTE CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS
COFELY DO BRASIL SERVICOS DE ENERGIA
COMERC ESCO
CONSERVENERGIA - SERVIÇOS TECNICOS
CONTRAWATT COMÉRCIO E SERVIÇOS
CPFL EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
DEODE INOVAÇÃO E EFICIÊNCIA
DK ASSESSORIA EM VENDAS
DSA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
E QUATRO ENGENHARIA E CONSULTORIA
ECO ENGENHARIA E ENERGIA
EDP - SOLUÇÕES EM ENERGIA
EFFICIENTIA
ELETRON ENERGIA EIRELI
ELNIX PROJETOS DE ENGENHARIA
ENERGIAS ASSESSORIA EM SIST. DE ENERGIA
ENERGISA SOLUÇÕES

ENGEL - ENGENHARIA EFICIENTE E SERVIÇOS
ENGEPOLI ENGENHARIA
ESCO ÁGUA E ENERGIA
GESTOR PARTICIPACOES SOCIETARIAS
GREEN YELLOW DO BRASIL ENERGIA E SERVIÇOS
HEXAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
INDECO ENERGIA, ÁGUAS E UTILIDADES
INDÚSTRIA E COMÉRCIO FOX DE RECICLAGEM
INERGE- INSTITUTO DE ESTUDOS E GESTÃO ENERGÉTICA
INSTALWATT INSTALACOES ELETRICAS
JCL ENGENHARIA LTDA
KMR ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA
MEGAENERGIA - ENGENHARIA E CONSULTORIA
METRON DO BRASIL
MGM SOLUCOES INTELIGENTES
NITTOGUEN ENGENHARIA DE SISTEMAS PREDIAIS
P3 ENGENHARIA ELÉTRICA
PENSE ECO CONSULTORIA EFICIENCIA ENERGÉTICA
PERFIL ENERGIA CONSULTORIA
POTENCIAL ENG.
PROTON EDITORA E TECNOLOGIA
PUBLIKIMAGEM PROJETOS E MARKETING
QUANTUM ENGENHARIA
SAGE BRASILIA CONSULTORIA E PROJETOS
SEER TECNOLOGIA
UNION RHAC TECNOLOGIA EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
VA ENGENHARIA
VITALUX-ECOATIVA PROJETOS SUSTENTÁVEIS
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Promotora
Partindo do princípio de que as mudanças nos hábitos de consumo da sociedade e a adoção de programas e
políticas de conservação, bem como o uso racional de energia devem fazer parte do nosso cotidiano, a
Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Conservação de Energia - ABESCO congrega e
fomenta iniciativas para que seus associados, ESCOs - Empresas de Serviços de Conservação de Energia
ou não, possam oferecer ao setor público e privado serviços especializados cujo foco principal é minimizar os
impactos ambientais, reduzir os custos operacionais e aumentar a competitividade.
Fundada em 1997 e contando com destacadas empresas associadas, em todo o país, a Associação Brasileira
das Empresas de Serviços de Conservação de Energia - ABESCO é uma entidade civil, sem fins lucrativos
que representa oficialmente o segmento de eficiência energética brasileiro. O objetivo da ABESCO é fomentar
e promover ações para o crescimento e consolidação do mercado energético, beneficiando não somente seus
associados, mas a sociedade como um todo, contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável do país.

Organizadora
A RPM Brasil é empreendedora, promotora e organizadora de eventos nos segmentos de infra-estrutura
urbana, energia e tecnologia há 30 anos, tendo realizado mais de 90 eventos de porte, com congresso e
exposição, além de seminários, cursos e outras atividades ligadas aos setores citados. Entre os mais recentes
eventos organizados no setor de infra-estrutura urbana e energia, destacam-se:
. SMART GRID - Fórum Latino-Americano de Smart Grid
. REDES SUBTERRÂNEAS DE ENERGIA ELÉTRICA - Fórm e Exposição
. CENOCON - Exposição e Fórum sobre Centro de Operação e Controle das Empresas de Energia Elétrica
. CETECMAN - Congresso Técnico sobre Manutenção nas Empresas de Energia Elétrica
. ILUMEXPO - Exposição e Fórum da Gestão de Iluminação Pública
. ABAR - Congresso Brasileiro de Regulação de Serviços Públicos Concedidos
. LED - Exposição e Conferência Internacional sobre LED
. AES LATAM CONGRESS - Congresso Latino-Americano de Excelência Operacional e Inovação
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Modalidades de Patrocínio
Patrocínio Diamond
- Inscrição completa para 20 colaboradores e/ou convidados com acesso ao plenário do evento;
- Abertura de espaço para 2 (duas) palestras de 20 minutos cada (em plenário total),
- Exibição de clipe institucional (3 minutos), de produção da patrocinadora, durante os intervalos;
- Colocar 4 banners (1,00 m de larg. x 1,50 de alt.), de produção da patrocinadora, no recinto da Exposição;
- Distribuição de folhetos, de produção da patrocinadora, incluídos nas pastas dos congressistas;
- Logotipia da empresa nas peças e no site oficial do evento;
- Logotipia nos certificados dos participantes;
- CD com cobertura fotográfica do evento;
- Acesso ao maling do evento.
- Valor desta configuração ..........................................................................................................................................................
- Valor desta configuração + Stand de 24,00 m2 , incluindo montagem básica .......................................................................

R$ 70.000,00
R$ 90.000,00

Patrocínio Platinum
- Inscrição completa para 10 colaboradores e/ou convidados com acesso ao plenário do evento;
- Abertura de espaço para 1 (uma) palestra de 20 minutos (em plenário total),
- Colocar 2 banners (1,00 m de larg. x 1,50 de alt.), de produção da patrocinadora, no recinto da Exposição;
- Distribuição de folhetos, de produção da patrocinadora, incluídos nas pastas dos congressistas;
- Logotipia da empresa nas peças e no site oficial do evento;
- Logotipia nos certificados dos participantes;
- CD com cobertura fotográfica do evento;
- Acesso ao maling do evento.
- Valor desta configuração .........................................................................................................................................................
- Valor desta configuração + Stand de 18,00 m2 , incluindo montagem básica .......................................................................

R$ 60.000,00
R$ 70.000,00

Patrocínio Gold
- Inscrição completa para 5 colaboradores e/ou convidados com acesso ao plenário do evento;
- Colocar 2 banners (1,00 m de larg. x 1,50 de alt.), de produção da patrocinadora, no recinto da Exposição;
- Distribuição de folhetos, de produção da patrocinadora, incluídos nas pastas dos congressistas;
- Logotipia da empresa nas peças e no site oficial do evento;
- CD com cobertura fotográfica do evento;
- Acesso ao maling do evento.
- Valor desta configuração .........................................................................................................................................................
- Valor desta configuração + Stand de 12,00 m2, incluindo montagem básica .......................................................................

R$ 40.000,00
R$ 50.000,00

Patrocínio Silver
- Stand de 9,00 m2 para apresentação de produtos/serviços, incluindo montagem básica;
- Inscrição completa para 3 colaboradores e/ou convidados com acesso ao plenário do evento;
- Distribuição de folhetos, de produção da patrocinadora, incluídos nas pastas dos congressistas;
- Logotipia da empresa nas peças e no site oficial do evento;
- CD com cobertura fotográfica do evento.
- Valor desta configuração ........................................................................................................................................................
- Empresas associadas da ABESCO (no mínimo desde dezembro de 2019) .........................................................................

R$ 30.000,00
R$ 15.000,00

Patrocínio Bronze
- Stand de 6,00 m2 para apresentação de produtos/serviços, incluindo montagem básica;
- Inscrição completa para 1 colaborador e/ou convidado com acesso ao plenário do evento;
- Distribuição de folhetos, de produção da patrocinadora, incluídos nas pastas dos congressistas;
- Logotipia da empresa nas peças e no site oficial do evento;
- CD com cobertura fotográfica do evento.
- Valor desta configuração .......................................................................................................................................................... R$ 20.000,00
- Empresas associadas da ABESCO (no mínimo desde dezembro de 2019) ........................................................................... R$ 10.000,00

pág.5

Merchandising
Coffee-Breaks
Patrocinar, com exclusividade, todos os coffee-breaks do evento (dias 1 e 2 de setembro de 2020), com direito a ser
identificado como tal, inserir folhetos nas pastas dos congressistas e colocar 4 banners de produção da patrocinadora
(1,00m x 1,50m, incluindo os porta-banners) para serem distribuídos no recinto dos coffee-breaks e 3 inscrições integrais
para o evento. Exclusividade de explorar ações de merchandising no recinto dos coffee-breaks (área da exposição), com
padronização de aventais, bandeirinhas nas mesas, etc.. (os custos de produção serão por conta da patrocinadora).
- Valor desta configuração ..........................................................................................................................
- Empresas associadas da ABESCO (no mínimo desde dezembro de 2019) ...........................................

R$ 20.000,00
R$ 15.000,00

Coquetel
Patrocinar, com exclusividade, o coquetel de boas-vindas do evento (dia 1 de setembro de 2020), com direito a convidar
até 20 pessoas para participar do coquetel, inserir folhetos nas pastas dos congressistas e colocar 4 banners de produção
da patrocinadora (1,00m x 1,50m, incluindo os porta-banners) para serem distribuídos no recinto da exposição e na porta
de entrada do plenário das palestras e 3 inscrições integrais para o evento. Exclusividade de explorar ações de merchandising
no recinto coquetel (área da exposição), com padronização de aventais, bandeirinhas nas mesas, música ao vivo, etc.. (os
custos de produção serão por conta da patrocinadora).
- Valor desta configuração ..........................................................................................................................
- Empresas associadas da ABESCO (no mínimo desde dezembro de 2019) ..........................................

R$ 20.000,00
R$ 15.000,00

Fronhas nas Cadeiras
Patrocinar, com exclusividade, as fronhas nas cadeiras dos congressistas (o custo de confecção das fronhas é por conta
da patrocinadora). As fronhas deverão ser entregues até o dia 15 de agosto de 2020.
- Valor desta configuração ..........................................................................................................................
- Empresas associadas da ABESCO (no mínimo desde dezembro de 2019) ..........................................

R$ 20.000,00
R$ 15.000,00

Banner
1 Banner (1,00 m de larg. x 1,50 de alt.) no recinto da Exposição, confeccionados e custeados pela patrocinadora (incluindo
os porta-banners).
- Valor desta configuração ..........................................................................................................................
- Empresas associadas da ABESCO (no mínimo desde dezembro de 2019) ..........................................

R$ 4.000,00
R$ 2.000,00

Folhetagem
Distribuição de folheto, confeccionado e custeado pela patrocinadora, incluídos nas pastas dos congressistas.
- Valor desta configuração ..........................................................................................................................
- Empresas associadas da ABESCO (no mínimo desde dezembro de 2019) .........................................

R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
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Mapa da Exposição (sujeita a alterações)

Montagem Básica do Stand
-

Piso revestido com carpete instalado sobre o chão.
Estruturas de alumínio anodizado.
Iluminação através de arandelas.
1 mesa redonda com 2 cadeiras estofadas.

- Divisórias (2,20m alt. x 1,00m larg.), brancas.
- Testeira com logotipo retroiluminado.
- 1 tomada 220v.
- 1 balcão de 1,00m x 0,50m.
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