COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO

Data: 24 a 27 de outubro de 2019
Local: Faculdade IBMEC - São Paulo.

PÚBLICO

APRESENTAÇÃO

ÍNDICE DE COMPETIDORES POR ESTADO:

A Competição Brasileira de Arbitragem e Mediação Empresarial CAMARB,
organizada em homenagem a Petrônio Muniz, é o maior evento do gênero na
América Latina.
Edição 2018
✓
Mais de 1.500 pessoas participantes (árbitros, avaliadores, competidores,
coaches e espectadores).
✓ 79 equipes de todas as regiões do país.

ALGUNS DOS ÁRBITROS E AVALIADORES QUE JÁ PARTICIPARAM:
1600
1400
1200
1000
800

Público

600

Avaliadores

400
200
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Avaliadores: advogados, árbitros e mediadores.
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Adolfo Braga
Adriana Noemi Pucci
Adriana Braghetta
Carlos Alberto Carmona
Diego Faleck

•
•
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•
•

Fabiano Robalinho
Fernando Eduardo Serec
José Emílio Nunes Pinto
Joaquim Muniz
Flávia Bittar

•
•
•
•
•

Luciano Timm
Marcelo Huck
Nelson Eizirik
Pedro Batista Martins
Selma Ferreira Lemes

APRESENTAÇÃO

NA IMPRENSA

A revista Exame destacou em reportagem a IX
Competição Brasileira de Arbitragem e Mediação
Empresarial CAMARB, a qual classificou como “maior
evento do gênero da América Latina e da maior
competição de arbitragem e mediação em língua
portuguesa no mundo”. Para ler a reportagem na
íntegra, acesse: https://goo.gl/FKY4iT
Veja também a reportagem transmitida pelo
Migalhas, que foi ao ar no dia 28/10, destacando as
equipes campeãs.
Acesse: https://goo.gl/63c8wa

APRESENTAÇÃO

ALCANCE NAS REDES SOCIAIS

OPORTUNIDADES COTAS PADRÃO
COTAS PADRÃO
DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS
✓ Aplicação da logo no material promocional digital e físico:
• Site Do Evento
• E-Mail Marketing
• Vídeo De Promoção
• Core Bundle Para Árbitros
• Bloco De Notas
• Banners
COTA: 20
✓
✓
✓
✓

Nome do Patrocinador em uma das salas das rodadas iniciais da Competição (Arbitragem ou Mediação);
Banners individual do escritório dentro da sala;
Espaço Compartilhado no local do evento, para exposição de material do patrocinador;
Inclusão de até 01 itens de material institucional na pasta do participantes.

COTA: 06
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nome do Patrocinador em uma das salas das rodadas iniciais da Competição (Arbitragem ou Mediação);
Banner individual do escritório dentro da sala;
Espaço compartilhado no local do evento, para exposição de material do patrocinador;
Nome do patrocinador em uma das salas das rodadas semifinais;
Banner individual dentro da sala;
Participação em entrevista filmada ao final da sexta ou sábado em conjunto com outro patrocinador, veiculada nas redes
sociais;
✓ Inclusão de até 01 itens de material institucional na pasta do participantes;
✓ Destaque no Coquetel dos Árbitros e Avaliadores.
COTA: 03
✓
✓

Nome do Patrocinador em destaque e com exclusividade no auditório da Final da Competições (Arbitragem ou Mediação);
Banners do Patrocinador no auditório da Final (Arbitragem ou Mediação) com destaque nas fotos e vídeos de transmissão do
evento;
✓ Inclusão de até 02 itens de material institucional na pasta do participantes.
COTA: 01

BRONZE
R$5.000

PRATA
R$10.000

OURO
R$20.000

DIAMANTE
R$30.000

OPORTUNIDADES COTAS DESTAQUES
Referência Caso da Competição
R$30.000,00 (03 cotas)
Citação da empresa no próprio CASO da Competição, que é lido atentamente por todos os competidores,
árbitros (advogados) e avaliadores. No total são aproximadamente 1.500 pessoas envolvidas, de todas as
regiões do país. Além dos benefícios acima, o Patrocinador irá figurar como integrante da categoria OURO,
fazendo jus aos demais benefícios.

Patrocinador do coffee break (Abertura e Sala dos árbitros)
R$20.000,00 (04 cotas)
O Coffee break de abertura, realizado no primeiro
dia de evento estima-se mais de 700 pessoas, o
patrocinadores
também
será
visibilidade
exclusividade nos coffes oferecido, na sala dos
árbitros e avaliadores, durante os demais dias de
evento. Inclui-se disponibilidade de material
institucional do evento. (caso haja). Além dos
benefícios acima, o Patrocinador irá figurar como
integrante da categoria Prata (ou cota já
adquirida), fazendo jus aos demais benefícios.

WorkShop de Mediação
R$15.000,00 ( 03 cotas)
Exclusividade na divulgação e agendamento
dos WS, incluindo citação do Patrocinador
durante o WS que será apresentado de forma
online. Exclusividade por WS com Banner
virtual do patrocinador durante a apresentação
de Workshop. Além dos benefícios acima, o
Patrocinador irá figurar como integrante da
categoria Prata (ou cota já adquirida), fazendo
jus aos demais benefícios.

OPORTUNIDADES COTAS COMPLEMENTARES
✓ As cotas complementares só podem ser adquiridas em conjunto com uma das Cotas Padrão.

Cordão de crachá:
R$: 8.00,00

Canetas oficiais:
R$: 8.000,00

Serão colocadas nos crachás dos
participantes, cordão personalizado na
cor da empresa e com a logomarca
impressa(uma cor).

Serão colocadas nas pastas dos
participantes, com a logomarca do
evento e da empresa patrocinadora em
1 cor.

Água mineral personalizada:
R$: 13.000,00
Com a logomarca, telefone, site e/ou slogan da sua empresa, e com a
logomarca do evento, durante todo o período do evento em todas as
salas a escolher.

Pastas da Competição:
13.000,00

Encosto de cadeira:
R$: 13.000,00

Inserção da logomarca da empresa
juntamente com a logomarca do evento, na
bolsa do congressista. Inclui-se a inserção de
encarte e brinde na bolsa do congressista.

Exposição na abertura e encerramento do evento, não se aplica
nos demais dias da competição. Inserção da logomarca,
telefone, site e/ou slogan da sua empresa, e com a logomarca
do evento, durante todo o período do evento em todas as salas
a escolher.

Entre em contato conosco:
Augusto Tolentino | Presidente
presidencia@camarb.com.br

Felipe Moraes | Secretário Geral
felipe@camarb.com.br

Camila Passos | Analista de Comunicação
comunicacao@camarb.com.br

www.camarb.com.br
www.competicacao.camarb.com.br

Agradecemos aos patrocinadores das edições anteriores:
Advocacia Pedro Ribeiro | Andrade & Fichtner Advogados | Bonassa Bucker Advogados | CaselliNavarro Advogados| Cescon Barrieu Advogados| Deccache
Advogados Associados | Demarest Advogados | Ferreira Pinto e Cordeiro Advogados Associados | Fialho Salles Advogados | Gilberto José Vaz Advogados |
Grebler Advogados| Gomm & Smith| Moura Tavares Figueiredo, Moreira e Campos Advogados | JASA - José Anchieta da Silva Advocacia | Justen, Pereira,
Oliveira & Talamini Sociedade De Advogados | Leste | Lima Netto Carvalho Abreu Mayrink Sociedade de Advogados | Mattos Filho Advogados| Maneira
Advogados| MBZ - Matter Neves Boettcher & Zanini Advogados | Munhoz de Mello Advocacia| Moura Tavares, Figueiredo, Moreira e Campos Advogados |
Nankran & Mourão Sociedade de Advogados | Sacha Calmon Misabel Derzi Consultores e Advogados S/C | Sociedade de Advogados Sergio Bermudes |
Simonaggio Advogados Associados| Cescon Barrieu Advogados| Suzana Cremasco Advogados| Tolentino Advogados| Tozzini Freire Advogados | Vilas Boas
Lopes Frattari Advogados| William Freire Advogados | Wald Advogados.

