
 
 

CATEGORIA DO PATROCÍNIO PACOTE DE BENEFÍCIOS VALOR 

I. PLATINA i. 5 Lugares para participar na Conferência. 500.000,00MT 

 ii. 5 Lugares para o almoço.  

 iii. Direito a ser anunciado nos Spots publicitários e como 
Patrocinador Platina na Conferência. 

 

 iv. Direito a uma Foto de Família com os Organizadores e 
Patrocinadores “PLATINA” a ser publicada no website. 

 

 v. Direito a 2 Stands para Exposição durante o evento  

 vi. Direito a partilhar uma história de sucesso de 10 
minutos e ser publicada no Website durante 20 dias.  

 

 vii. Direito a uma apresentação “Powerpoint” de 15 
minutos dos produtos ou serviços durante o evento. 

 

 viii. Direito a um espaço publicitário no Newslatter – 
Edição Conferência das Cooperativas em Maputo. 

 

   

II. OURO ix. 3 Lugares para participar na Conferência. 300.000,00MT 

 x. 3 Lugares para o almoço.  

 
 

xi. Direito a uma Foto de Família com os Organizadores e 
Patrocinadores “OURO” a ser publicada no website. 

 

 xii. Direito a ser anúnciado nos Spots publicitários e como 
Patrocinador “OURO” na Conferência. 

 

 xiii. Direito a 1 Stand para Exposição durante o evento.  

 xiv. Direito a partilhar uma história de sucesso de 5 
minutos e ser publicada no Website da AMPCM 
durante 10 dias. 

 

 xv. Direito a uma apresentação “Powerpoint” de 5 
minutos dos produtos ou serviços durante o evento. 

 

 xvi. Direito a um espaço publicitário no Newslatter - Edição 
Conferência das Cooperativas em Maputo. 

 

   

III. BRONZE xvii. 2 Lugares para participar na Conferência. 100.000,00MT 

 xviii. 2 Lugares para o almoço.  

 xix. Direito a uma Foto de Família com os Organizadores e 
Patrocinadores “BRONZE” a ser publicada no website. 

 

 xx. Direito a ser anúnciado nos Spots publicitários e como 
Patrocinador “BRONZE” na Conferência. 

 

 xxi. Direito a 1 Stand para Exposição durante o evento.  

 xxii. Direito a partilhar uma historia de sucesso de 3 
minutos e ser publicada no Website durante 5 dias. 

 

 xxiii. Direito a um espaço publicitário no Newslatter - Edição 
da Conferência das Cooperativas em Maputo. 

 

Inscrições e Pagamentos até o dia 26 de Junho 2019, em numerário, depósito ou transferência bancária para: BCI Conta da AMPCM 
Nº: 53543613102, NIB:0008.0000535436131 02.77, com aviso por Email para: conferencia@ampcm.coop / ampcm@ampcm.coop 

Website: www.ampcmcoop.org 

COOPERATIVISMO: Juntos Somos Mais Fortes, Produtivos e Sustentáveis. 

PACOTES DE BENEFÍCIOS PARA OS PATROCINADORES DA CONFERÊNCIA DAS COOPERATIVAS 

Local: Em Moçambique - Cidade de Maputo no dia 06 de Julho de 2019, no Hotel GLORIA. 

mailto:conferencia@ampcm.coop%20/%20ampcm@ampcm.coop

