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O GRANDE ENCONTRO DA EDUCAÇÃO 
2021

Habilidades para um mundo incerto

O Grande Encontro da Educação está em sua 7º edição e, por conta da pandemia, em 2021
vamos manter o evento totalmente digital.

Serão 4 dias de conversas com grandes pensadores e especialistas em educação sobre este mundo
cada vez mais imprevisível.

EM BREVE MAIS INFORMAÇÕES NO NOSSO SITE.
CONFIRA AS EDIÇÕES ANTERIORES:

grandeencontrodaeducacao.com.br

De 09 a12 de agosto
Das 16h às 20h00
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A G E N D A

09 a 12 de agosto 

das 16h30 ÀS 20h00.

Início Fim Duração

Abertura MC, Edimilson agradecimento e vídeos patrocinadores ouro 16:30 16:35 00:05

Painel 1 16:35 17:55 01:20

Intervalo 17:55 18:00 00:05

Palestra Branded Content 1 18:00 18:45 00:45

Entrevista 1 18:45 18:50 00:05

Painel 2 18:50 19:50 01:00

Entrevista 2 19:50 19:55 00:05

Vídeos patrocinadores prata e encerramento 19:55 20:00 00:05
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D I V U L G A Ç Ã O

REVISTA

+500.000
impactos

APP
EXCLUSIVO

WEBSÉRIE

NEWSLETTER

REDES
SOCIAIS

EVENTOS

SITE
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COTA OURO – 25k (4 cotas)

PATROCÍNIO

PRÉ-EVENTO DURANTE PÓS-EVENTO

● Logo em toda comunicação 
do evento:

Hotsite/ Anúncio digital/ Post/  E-
mail mkt quinzenal

● Newsletter especial 
quinzenal:

- logo no rodapé na News

- 3 chamadas de branded Content
com link para matéria no site

• Post agradecendo o patrocínio 
no Instagram da Revista 
Educação

● Branded Content de 45 
minutos – 30 min de palestra 
e 15 min  para perguntas x 
respostas 

● Inserção da logomarca na 
vinheta de abertura do 
evento

● Agradecimento pelo mestre 
de cerimônias

● Apresentação de vídeo 
Institucional de 60 segundos 
na abertura do evento

● Sorteio de brinde no final do 
evento

● E-mail de agradecimento e 
certificado:

- logo no rodapé 
- Inserção de material digital 
(fornecido pelo 
parceiro/patrocinador) - link para 
site ou PDF

● Matéria no caderno especial 
do evento veiculado no 
nosso APP

● Mailing do evento – dos 
participantes que 
autorizarem. Seguindo a lei 
de proteção de dados 
(LGPD)
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COTA PRATA – 18k

PATROCÍNIO

PRÉ-EVENTO DURANTE PÓS-EVENTO

● Logo em toda comunicação 
do evento:

Hotsite/ Anúncio digital/ Post/  E-
mail mkt quinzenal

● Newsletter especial 
quinzenal:

- logo no rodapé na News

- 2 chamadas de branded Content
com link para matéria no site

• Post agradecendo o patrocínio 
no Instagram da Revista 
Educação

● Inserção da logomarca na 
vinheta de abertura do 
evento

● Agradecimento pelo mestre 
de cerimônias

● Apresentação de vídeo 
Institucional de 30 segundos 
no encerramento do evento

● Sorteio de brinde no final do 
evento

● E-mail de agradecimento e 
certificado:

- logo no rodapé 
- Inserção de material digital 
(fornecido pelo 
parceiro/patrocinador) - link para 
site ou PDF
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COTA PARCEIRO ESPECIAL – ENTREVISTA - 15k 
(8 cotas)

PATROCÍNIO

PRÉ-EVENTO DURANTE PÓS-EVENTO

● Logo em toda comunicação 
do evento:

Hotsite/ Anúncio digital/ Post/  E-
mail mkt quinzenal

● Newsletter especial 
quinzenal:

- logo no rodapé na News

● Inserção da logomarca na 
vinheta de abertura do 
evento

● Agradecimento pelo mestre 
de cerimônias

● Entrevista Patrocinada de 5 
minutos 

● E-mail de agradecimento e 
certificado:

- logo no rodapé 
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COTA APOIO – 10k

PATROCÍNIO

PRÉ-EVENTO DURANTE PÓS-EVENTO

● Logo em toda comunicação 
do evento:

Hotsite/ Anúncio digital/ Post/  E-
mail mkt quinzenal

● Newsletter especial 
quinzenal:

- logo no rodapé na News

- 1 chamadas de branded Content
com link para matéria no site

• Post agradecendo o patrocínio 
no Instagram da Revista 
Educação - junto com outros 
apoiadores

● Inserção da logomarca na 
vinheta de abertura do 
evento

● Agradecimento pelo mestre 
de cerimônias

● E-mail de agradecimento e 
certificado:

- logo no rodapé 


