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Por que patrocinar a Bonsucro Global Week?
Contribua para o principal evento global de cana-de-açúcar sustentável e promova a sua marca

Visão geral
A Bonsucro Global Week é o principal evento global para a sustentabilidade da cana-de-

açúcar e é o principal evento da Bonsucro, a principal plataforma global de sustentabilidade 
para a cana-de-açúcar. O evento já foi realizado em Nova Orleans, Filipinas, Brasil, Reino 

Unido e Nicarágua e, em outubro de 2022, voltaremos ao Brasil.

A Bonsucro Global Week será realizada de 17 a 20 de outubro de 2022.

A Bonsucro reúne mais de 280 membros de mais de 50 países para acelerar coletivamente 
a produção e usos sustentáveis da cana-de-açúcar. A Bonsucro Global Week oferece aos 
membros e não membros a oportunidade de se conectar com uma rede única e aprender 
sobre os mais recentes desenvolvimentos em cana-de-açúcar sustentável e compartilhar 

experiências e insights.

 
Exponha sua marca a 
centenas de partici-

pantes globais de todas 
as partes do setor de 

cana


Alcance novos setores 

e regiões por meio 
da extensa rede de 

partes interessadas da 
Bonsucro


Promova seu nome 

em uma das principais 
regiões produtoras, for-
necedoras e consumi-

doras de cana-de-açú-
car do mundo

 
Demonstre sua 

liderança mundial ou 
regional no setor 

 
Mostre a força da sua marca 

para seus concorrentes 

 
Mostre sua contribuição 
única para a melhoria 

de desempenho no setor 
sucroenergético


O Brasil é um país espetacular 

e o local ideal para a 
Bonsucro Global Week, e deve 
atrair um número recorde de 

participantes

Perfil dos participantes Alcance geográfico
• Compradores globais de 

açúcar
• Líderes de compras
• Usinas e refinarias
• Associações de usinas
• Equipes de supply chain
• Bancos de 

desenvolvimento
• Consultores de 

sustentabilidade
• Gerentes de 

sustentabilidade/RSC
• Traders
• Intermediários

• Organizações da 
sociedade civil

• Agrônomos e tecnólogos 
de cana

• Governo nacional e 
regional

• Organismos de 
certificação

• Produtores e 
associações de 
produtores

• Investidores
• Universidades
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NÍVEIS DE PATROCÍNIO

Premier Executivo Colaborativo
Inclui: USD 25.000,00

(2 disponíveis)
USD 10.000,00 USD 4.000,00

Ingressos da conferência 4 2 1

Logo com link no site da Bonsucro Global Week   

Materiais promocionais na sacola da conferência   

Logo no guia do participante   

Logo no cenário e banners em salas de conferência   

Anúncio de patrocínio nas redes sociais  

Estande de exposição  

Perfil no guia do participante 

Perfil no site da Bonsucro Global Week 

Discurso ao público 

Oportunidades de patrocínio

 Materiais

Outras oportunidades de patrocínio 
Patrocínio “in-kind”

Doação de bebidas para o coquetel na 
segunda-feira, 17 de outubro.

Patrocinador de mídia
Como patrocinador de mídia, você fará cobertura 

da Bonsucro Global Week antes, durante e depois do 
evento. Sua organização de mídia terá destaque nos 
materiais promocionais da Bonsucro Global Week e 

durante todo o evento.
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Coquetel de boas-
vindas

O coquetel de boas-vindas oferece aos patrocinadores 
um excelente ambiente para fazer networking com os 
participantes e com novos contatos para mostrar sua 
organização ao público da Bonsucro Global Week.

USD 5.000,00

Patrocínio do coquetel de boas-vindas

Espaço para branding no coquetel de boas-vindas 

1 ingresso da conferência

5 minutos para discurso no coquetel

www.bgw.bonsucro.com
@bonsucro #BonsucroWeek
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Patrocinador 
da sacola do 
participante

(1 disponível)

USD 5.000,00

Patrocinador 
do cordão
(1 disponível)

USD 3.000,00

Seu 
logo

Brasil
17-20 Outubro

2022

Patrocinado

https://twitter.com/Bonsucro


Jantar de premiação – Bonsucro Inspire Awards
Quarta-feira, 19 de outubro – Hotel Royal Tulip JP - Ribeirão Preto, SP

Apresente sua organização no jantar de premiação - Bonsucro 
Inspire Awards.

O prêmio Bonsucro Inspire Awards reconhece organizações 
que fizeram contribuições significativas para atingir o propósito 
da Bonsucro de acelerar coletivamente a produção e os usos 
sustentáveis da cana-de-açúcar. 

Os vencedores do prêmio serão anunciados no jantar Bonsucro 
Inspire Awards na noite de quarta-feira, 19 de outubro.

Esta é uma oportunidade única para a sua organização 
se alinhar aos valores do prêmio e se promover na rede 
diversificada e poderosa da Bonsucro.

O patrocinador irá aumentar a notoriedade da sua marca 
dirigindo-se aos convidados no início da noite. A marca 
também será incluída em uma variedade de comunicações 
antes e durante o evento. O ingresso para toda a Bonsucro 
Global Week oferece a você a chance de acompanhar os 
participantes durante os quatro dias de evento.

USD 8.000,00 
O patrocínio do jantar de premiação inclui:

Branding no jantar

2 ingressos da conferência

Discurso de 10 minutos no jantar

Logo e perfil da empresa na página do 
patrocinador no site da Bonsucro Global Week

Anúncio de patrocínio nas redes sociais

Logo no guia do participante da Bonsucro 
Global Week 
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 Condições de patrocínio

Contato

• Caso tenha interesse em uma das 
oportunidades de patrocínio, entre 
em contato com Livia Ignácio - livia@
bonsucro.com.

• Uma vez que o pacote de patrocínio 
seja acordado, um Contrato de 
Patrocínio será enviado para 
aprovação e assinatura. O Contrato 
de Patrocínio incluirá as condições de 
pagamento.

• Após a assinatura e aprovação do 
Contrato de Patrocínio, a Bonsucro 
enviará uma fatura (invoice) ao 
patrocinador. O comprovante de 
pagamento deve ser fornecido à 
Bonsucro assim que o pagamento 
for feito. Assim que o pagamento do 
patrocinador chegar à conta desig-
nada, o patrocinador receberá um 
recibo de pagamento.

• O patrocinador é responsável pelo 
envio de sua logomarca em form-
ato .eps ou .ai ou em alta resolução 
300dpi .jpeg, .png, .tiff para a 
Bonsucro.

• A Bonsucro só pode garantir que os 
logotipos serão impressos no fundo 
da sala de conferência, banners e no 
guia do participante, se o Contrato de 
Patrocínio for assinado antes de 19 de 
setembro de 2022.

Livia Ignácio
livia@bonsucro.com
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