
 

 

 VII CONGRESSO INTERNACIONAL DO  IBDFAM E VIII DO ETADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Para realização do VIII Congresso IBDFAM/RJ e VII Congresso Internacional do IBDFAM, que 

ocorrerá no período de 06 a 08 de outubro de 2022, com público esperado superior a 500 

congressistas, será imprescindível contar com patrocinadores e apoiadores. 

A proposta de parceria apresentada pela Comissão Organizadora do Congresso é direcionada a 

escritórios de advocacia especializados em direito de família e sucessões, instituições e 

empresas interessadas em associar sua marca à qualidade do Congresso e confiabilidade do 

IBDFAM, bem como estreitar relações com um seleto grupo de profissionais atuantes no 

segmento do Direito de Família e Sucessões. 

As contribuições se darão mediante as seguintes formas de participação: 

1) COTA OURO –  Investimento R$ 12.000,00 

Contrapartidas : 

a)  Exclusividade de patrocínio no setor de atuação da Empresa. 

b) Tempo para apresentação de vídeo institucional com duração de até 2 minutos no 

auditório principal na abertura dos trabalhos e nos intervalos entre as palestras. 

c) Aplicação destacada da logomarca do patrocinador no material gráfico e programação 

visual do evento e o nome da empresa será mencionado pelo locutor nas cerimônias de 

abertura e encerramento. 

d) Possibilidade de ação promocional no local nos dias de realização do evento e inclusão 

de material promocional do patrocinador nas pastas que serão entregues aos 

congressistas. 

e) 6 convites para a participação no congresso. 

2) COTA PRATA – Investimento R$ 5.000,00 

Contrapartidas:   

a) Tempo para apresentação de vídeo institucional com duração de até 1 minuto no 

auditório principal na abertura dos trabalhos e nos intervalos entre as palestras. 

b) Aplicação destacada da logomarca do patrocinador no material gráfico e programação 

visual do evento, o nome da empresa será mencionado pelo locutor nas cerimônias de 

 



 

II 
abertura e encerramento do evento e inclusão do material promocional do patrocinador 

nas pastas que serão entregues aos congressistas. 

c) 2 convites para a participação no congresso. 

3) APOIO – investimento de R$ 3.000,00 - cotas de apoio destinadas aos escritórios de 

advocacia, cursos jurídicos e editoras que lidam com direito de família e sucessões.  

Contrapartidas: 

a)  Os que aderirem a essas cotas de patrocínio desfrutarão do mesmo espaço para 

exposição de seus nomes e igual forma de divulgação em todo material de divulgação 

do congresso e nos banners no interior do espaço destinado ao evento. 

b) 2 convites para a participação no congresso. 

A fim de permitir a implementação das contrapartidas, os interessados em patrocinar e apoiar 

o evento deverão se manifestar através do contato direto com a diretoria do IBDFAM RJ via e-

mail: ibdfamrj@gmail.com. 

Cordialmente 

 

Luiz Cláudio Guimarães 

Presidente IBDFAM/RJ 
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