
Participar na
CPAM-O 2021
como patrocinador
TENS UMA MARCA OU NEGÓCIO E QUERES TER UM
SPOT PUBLICITÁRIO NA CPAM-O 2021?



Tens uma marca ou negócio que vende produtos ou
serviços que se destinam a grávidas, ou a mães e
pais de bebés até 3 anos, ou mesmo a crianças...
 
Tens uma marca ou negócio que vende produtos ou
serviços para profissionais de saúde e outros que
trabalham na área materno-infantil...

Respondeste SIM a uma destas questões,
continua em frente.

Em que consiste?
Se a cpam-o 2021 é um evento do teu
interesse e tens uma marca ou negócio,
consideramos que participar como
patrocinador pode ser-te vantajoso



Vantagens para
patrocinadores
Além de 1 bilhete para acesso total à conferência, recebes ainda...

Acesso indireto
aos contactos
(mailling list) da
CPAM-O 2021

Apresentação da
tua marca/negócio
ao iniciar a
conferência

Acesso exclusivo
ao grupo de mães
e pais da Rede
Amamenta, o
dá.me maminha

Publicação, por 3
meses, do teu
logótipo e contactos
no website da Rede
Amamenta

Promoção da tua
marca/negócio nos
e-mails que
enviarmos aos
inscritos na
conferência

http://xn--d-ufa.me/


O grupo conta com mais de 20 mil mães e pais e
comemora, este ano, o seu 5º ano de existência! 

Os patrocinadores CPAMO-O 2021 terão direito a
um login através de conta comercial - por 1 mês
(JULHO 2021).

Nesse período, poderão colocar conteúdos no grupo
que promovam os seus produtos/serviços.

Isto significa que poderás intervir até 1 vez por dia
para publicitares o teu negócio / marca (através de
um direto ou post no grupo).

1- Acesso exclusivo ao grupo
de mães e pais da Rede
Amamenta
DÁ.ME MAMINHA

Os patrocinadores CPAM-O poderão disponibilizar
vídeos ou outros conteúdos digitais aos
participantes da conferência. 

Enviaremos estes conteúdos à malling list, por e-
mail, ao longo do mês de JULHO 2021.

2- Acesso indireto aos
contactos da CPAM-O 2021:
MAILLING LIST DE INSCRITOS E
LISTA VIP 

(COM MAIS DE 500 CONTACTOS)



Em cada dia da CPAM-O 2021, antes do horário
agendado para o seu início, será transmitida
publicidade dos patrocinadores.

Para tal, deves enviar um vídeo com 30 segundos
de duração, no máximo, que promova o teu
negócio.

3- Apresentação da sua
marca/negócio ao iniciar a
conferência
PUBLICIDADE EM CADA DIA DA
CPAM-O

Colocaremos os logótipo e contactos dos
patrocinadores na área referente à CPAMO-2021,
dentro do site da Rede Amamenta
(amamenta.net/cpamo).

Estes permanecerão desde o dia de abertura de
inscrições (13/05) e o dia em que forem retiradas
as informações sobre a conferência (15/08).

4- Publicação do teu logótipo
e contactos no website da
Rede Amamenta
DURANTE 3 MESES (MAIO A
AGOSTO)



Nos e-mails que enviarmos sobre a Conferência,
faremos sempre menção aos patrocinadores e
como os participantes os podem conhecer.

5- Promoção da vossa
marca/negócio nos e-mails
que enviarmos
A TODOS OS INSCRITOS E LISTA
VIP

Os patrocinadores recebem um acesso completo a
toda a conferência, para que dela também possam
participar, se assim o desejarem. 

Este acesso é pessoal e intransmissível.

6- Acesso total à CPAM-O
2021
 1 BILHETE PARA ENTRAR NA
CONFERÊNCIA E ACEDER ÀS
GRAVAÇÕES



Investimento

270,00 Euros*

*Pagar este valor até 31/05



Sentes que esta
proposta vai de
encontro aos objetivos
do negócio/marca que
representas?

QUERES apoiar esta iniciativa que visa
a informação das famílias e mais e
melhor (in)formação junto dos
profissionais que as acompanham?

envia a tua candidatura até 31 de maio
cpamo@amamenta.net


