OPORTUNIDADES
PARA FAZER
A DIFERENÇA
NO AGRO.
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#MINHAVOZNOAGRO
Percepções de mulheres agricultoras, pecuaristas,
cooperadas, profissionais da indústria, executivas de
corporações do setor e sucessoras que vivenciaram o
Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio.
Netas, mães, filhas e irmãs que dedicam sua vida ao
Agronegócio, vozes que semeiam o solo brasileiro e
reescrevem dia a dia a história do setor.
Temos muito orgulho de contribuir com o crescimento,
a visibilidade e a confiança dessas mulheres.

Voltado às mulheres atuantes no setor, o Congresso Nacional das Mulheres
do Agronegócio chega à sua quinta edição mais consolidado e sempre atual.
Curadoria de José Luiz Tejon, Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG) e
Transamerica Expo Center.

2.100 congressistas são esperadas na edição de 2020

“ Oportunidade de poder trocar experiências
com mulheres fortes, guerreiras e determinadas.”
FERNANDA GARBOSA - (CUIABÁ-MT)

Público-Alvo
Mulheres Agricultoras, Pecuaristas,
Cooperadas, Executivas de
Corporações do Setor, Sucessoras e
Profissionais da Indústria

Nossa história
nesta terra:

Em 2016, plantamos uma semente em
solo fértil e, hoje, o CNMA já germina
na agenda de milhares de mulheres.
Confira um pouco da nossa história e
faça parte da colheita desta safra que
só gera bons frutos!

2018

2019

2017
2016

1900 congressistas
1500 congressistas
1000 congressistas
Presença de mais de 18 estados
+ de 30 empresas patrocinadoras
+ de 50 palestrantes

600 congressistas
Presença de mais de 15 estados
+ de 15 empresas patrocinadoras
+ de 35 palestrantes

Presença de mais de 20 estados
+ de 40 empresas patrocinadoras
+ de 60 palestrantes

Presença de 25 estados
+ de 50 empresas patrocinadoras
+ de 50 palestrantes

2019

+ de 1900 congressistas

Mais de 190
jornalistas presentes

Aproximadamente
10 MIL M2 de área
de exposição

#PALAVRADOCONGRESSISTA

“conhecimento”
Foi a palavra mais citada pelas
congressistas para descrever o CNMA

Mais de 50
empresas
patrocinadoras

Intenção de participar da
edição de 2020

92%
Sim

4%

5%

Região
Norte

Região
Nordeste

33%

Região
Centro-Oeste

15%
“

Um evento diferenciado
que me motivou a
continuar a inovar. “
ANELISE LOMB - (CARAZINHO-RS)

Região
Sul

43%
Região
Sudeste

25
Estados
Brasileiros estavam presentes

PRISCILLA ABIBE - (SÃO PAULO-SP)

#NASREDES

“Me sinto orgulhosa de ver um
evento desse no Brasil.
“

#ANOVAGERAÇÃODOAGRO
O mundo está em constante movimento e, no Agronegócio, não
poderia ser diferente! A juventude deixou de ser o futuro do Agro
para se tornar o presente. É a hora de quebrar paradigmas, renovar
o modo de se comunicar estabelecer relações com as novas
tendências e tecnologias.
E é nesse cenário que surge o YAMI – Youth Agribusiness
Movement International, um verdadeiro movimento de jovens do
setor. No YAMI, vamos debater temas como inovação, tendências
do mercado, startups, empreendedorismo e sucessão familiar.

Serão dois dias de imersão, conteúdo e muito networking.
Um espaço que servirá como uma grande incubadora de ideias,
estimulando a inovação e buscando soluções reais para
o futuro do Agronegócio.

A nova geração do Agro pede passagem.
Participe deste movimento!
400 jovens são esperados no evento em 2020

Público-Alvo

Jovens conectados de alguma forma ao agronegócio,
na faixa de 18 a 30 anos, interessados pelo setor,
formandos, recém-formados, estagiários, trainees
ou recém inseridos no mercado de trabalho.
Técnicos agrícolas, acadêmicos, empreendedores,
analistas, consultores, cooperados, vendedores ou
comunicadores relacionados ao agronegócio.

PATROCINE
DOIS EVENTOS
EM UM:

+

SÃO MUITAS OPORTUNIDADES
PARA EXPOSIÇÃO E
DIVULGAÇÃO DA SUA MARCA:

+

PATROCÍNIO

KEY PARTNER
BENEFÍCIOS:
200 m² de chão (Somente chão/sem montagem) na área de exposição e networking;
•

Participação nas Arenas (CNMA e YAMI) com representante
da empresa patrocinadora (Dia e horário a ser definido pela
organização);

•

Apresentação Institucional (filme) do patrocinador de até 2
minutos nas Arenas (CNMA e YAMI). Dia e horário a ser definido
pela organização;

•

Exibição da logomarca em post/story: 01 de apresentação e outro
de agradecimento de patrocínio;

•

Logo do patrocinador na tela durante intervalos dos eventos CNMA
e YAMI (ppt);

•

Exibição da logomarca em anúncios institucionais impressos CNMA
e YAMI;

•

Material promocional (inserção de 1 folheto ou 1 brinde) da
empresa patrocinadora dentro da bolsa do CNMA e YAMI;

•

Inserção da logomarca do patrocinador no crachá do CNMA e YAMI
como Key Partner;

•

Exibição da logomarca no rodapé da home do site CNMA e na home
•
do site YAMI com link para o site do patrocinador;

•

Exibição da logomarca no rodapé dos e-mails marketing do CNMA
e YAMI no campo destinado aos patrocinadores;

•

Exibição da logomarca no painel de entrada do CNMA e YAMI,
exclusivo dos patrocinadores / apoiadores / startups;

20 Credenciais Congressistas CNMA;

•

02 Credenciais Congressistas YAMI;

•

20 Credenciais Expositores, acesso exclusivo apenas ao stand e a
área de exposição;

•

03 Convites Jantar VIP

INVESTIMENTO: R$290.000,00

PATROCÍNIO

KEY PARTNER
BENEFÍCIOS:
200 m² de chão (Somente chão/sem montagem) na área de exposição e networking;
•

Participação nas Arenas (CNMA e YAMI) com representante
da empresa patrocinadora (Dia e horário a ser definido pela
organização);

•

Apresentação Institucional (filme) do patrocinador de até 2
minutos nas Arenas (CNMA e YAMI). Dia e horário a ser definido
pela organização;

•

Exibição da logomarca em post/story: 01 de apresentação e outro
de agradecimento de patrocínio;

•

Logo do patrocinador na tela durante intervalos dos eventos CNMA
e YAMI (ppt);

•

Exibição da logomarca em anúncios institucionais impressos CNMA
e YAMI;

•

Material promocional (inserção de 1 folheto ou 1 brinde) da
empresa patrocinadora dentro da bolsa do CNMA e YAMI;

•

Inserção da logomarca do patrocinador no crachá do CNMA e YAMI
como Key Partner;

•

Exibição da logomarca no rodapé da home do site CNMA e na home
•
do site YAMI com link para o site do patrocinador;

•

Exibição da logomarca no rodapé dos e-mails marketing do CNMA
e YAMI no campo destinado aos patrocinadores;

•

Exibição da logomarca no painel de entrada do CNMA e YAMI,
exclusivo dos patrocinadores / apoiadores / startups;

20 Credenciais Congressistas CNMA;

•

02 Credenciais Congressistas YAMI;

•

20 Credenciais Expositores, acesso exclusivo apenas ao stand e a
área de exposição;

•

03 Convites Jantar VIP

INVESTIMENTO: R$290.000,00

PATROCÍNIO

DIAMOND
BENEFÍCIOS:
100 m² de chão (Somente chão/sem montagem) na área de exposição e networking;
•

Exibição da logomarca no rodapé da home do site CNMA e na home •
do site YAMI com link para o site do patrocinador;

Exibição da logomarca em anúncios institucionais impressos CNMA
e YAMI;

•

Exibição da logomarca no rodapé dos e-mails marketing do CNMA
e YAMI no campo destinado aos patrocinadores;

•

Material promocional (inserção de 1 folheto ou 1 brinde) da
empresa patrocinadora dentro da bolsa do CNMA e YAMI;

•

Exibição da logomarca no painel de entrada do CNMA e YAMI,
exclusivo dos patrocinadores / apoiadores / startups;

•

15 Credencial Congressista do CNMA;

•

02 Credencial Congressista do YAMI;

•

15 Credencial Expositor, acesso exclusivo apenas ao stand e toda a
área de exposição;

•

02 Convite jantar VIP

•

Exibição da logomarca em post/story: 01 de apresentação e outro
de agradecimento de patrocínio;

•

Logo do patrocinador na tela durante intervalos dos eventos CNMA
e YAMI (ppt);

INVESTIMENTO: R$207.000,00

PATROCÍNIO

GOLD

BENEFÍCIOS:
Stand Montado de 80 m² na área de exposição e networking;
•

Exibição da logomarca no rodapé da home do site CNMA e na home •
do site YAMI com link para o site do patrocinador;

Exibição da logomarca em anúncios institucionais impressos CNMA
e YAMI;

•

Exibição da logomarca no rodapé dos e-mails marketing do CNMA
e YAMI no campo destinado aos patrocinadores;

•

Material promocional (inserção de 1 folheto ou 1 brinde) da
empresa patrocinadora dentro da bolsa do CNMA e YAMI;

•

Exibição da logomarca no painel de entrada do CNMA e YAMI,
exclusivo dos patrocinadores / apoiadores / startups;

•

10 Credencial Congressista do CNMA;

•

02 Credencial Congressista do YAMI;

•

10 Credencial Expositor, acesso exclusivo apenas ao stand e a toda
área de exposição;

•

02 Convite jantar VIP

•

Exibição da logomarca em post/story: 01 de apresentação e outro
de agradecimento de patrocínio;

•

Logo do patrocinador na tela durante intervalos dos eventos CNMA
e YAMI (ppt);

INVESTIMENTO: R$160.000,00

PATROCÍNIO

SILVER
BENEFÍCIOS:

Stand Montado de 50 m² na área de exposição e networking;
•

Exibição da logomarca no rodapé da home do site CNMA e na home •
do site YAMI com link para o site do patrocinador;

Exibição da logomarca em anúncios institucionais impressos CNMA
e YAMI;

•

Exibição da logomarca no rodapé dos e-mails marketing do CNMA
e YAMI no campo destinado aos patrocinadores;

•

Material promocional (inserção de 1 folheto ou 1 brinde) da
empresa patrocinadora dentro da bolsa do CNMA e YAMI;

•

Exibição da logomarca no painel de entrada do CNMA e YAMI,
exclusivo dos patrocinadores / apoiadores / startups;

•

05 Credencial Congressista do CNMA;

•

01 Credencial Congressista do YAMI;

•

05 Credencial Expositor, acesso exclusivo apenas ao stand e a toda
área de exposição;

•

01 Convite jantar VIP

•

Exibição da logomarca em post/story: 01 de apresentação e outro
de agradecimento de patrocínio;

•

Logo do patrocinador na tela durante intervalos dos eventos CNMA
e YAMI (ppt);

INVESTIMENTO: R$103.000,00

PATROCÍNIO

BRONZE
BENEFÍCIOS:
Stand Montado de 30 m² na área de exposição e networking;
•

Exibição da logomarca no rodapé da home do site CNMA e na home •
do site YAMI com link para o site do patrocinador;

Exibição da logomarca em anúncios institucionais impressos CNMA
e YAMI;

•

Exibição da logomarca no rodapé dos e-mails marketing do CNMA
e YAMI no campo destinado aos patrocinadores;

•

Exibição da logomarca nas mídias on-line, off-line, pré, durante e
pós CNMA e YAMI;

•

Exibição da logomarca no painel de entrada do CNMA e YAMI,
exclusivo dos patrocinadores / apoiadores / startups;

•

03 Credencial Congressista CNMA;

•

01 Credencial Congressista YAMI;

•

03 Credenciais Expositor, acesso exclusivo apenas ao stand e a toda
área de exposição.

•

Exibição da logomarca em post/story: 01 de apresentação e outro
de agradecimento de patrocínio;

•

Logo do patrocinador na tela durante intervalos dos eventos CNMA
e YAMI (ppt);

INVESTIMENTO: R$69.000,00

POR QUE
PATROCINAR?

Relacionamento
com o target
feminino e jovem
decisor no campo.

AMPLA DIVULGAÇÃO DE MÍDIA:
Impressa e digital, pré/durante/pósevento. Somente em 2019, foram
mais de 1.300 matérias na imprensa
nacional e um destaque internacional
no jornal The Washington Post, além
das mídias sociais.

O resultado representa um
valor de R$ 9 milhões em mídia
espontânea.

Oportunidades
de vincular
sua marca
a ações
promocionais

Visibilidade da
sua marca em
diversas ativações.

+ de 2 milhões
interações nas
plataformas
digitais

E-mail
Marketing

Mídias
Sociais

(páginas com aproximadamente 10 mil
fãs e 2,4 milhões de interações/ano)

Vincular-se ao CNMA e ao YAMI
nas mídias online é ser visto
por milhares de profissionais
do Agronegócio e pessoas
interessadas pelo tema.

Site

(página com aproximadamente
100 mil acessos/ano)

Newsletter
Disparada mensalmente, nossa newsletter
traz conteúdo exclusivo e temas
relevantes tanto para o patrocinador
quanto para os participantes.

YAMI
Relacionamento
com a nova
geração do
Agronegócio.

O QUE
DIZEM
SOBRE
NÓS

Para nós, da Corteva Agriscience™, Divisão Agrícola da DowDuPont, a participação na 3ª edição do CNMA foi um marco
importante na trajetória da companhia. No evento, lançamos a ‘Academia de Liderança Feminina’ da Corteva com o propósito
de ajudar a melhorar o papel de milhares de mulheres brasileiras na agricultura nos próximos cinco a dez anos. Tivemos
excelentes oportunidades de ações estratégicas, discussões, networking e capacitação através dos temas apresentados. O
formato disruptivo das arenas chamou atenção para um futuro inovador. Temos orgulho em fazer parte deste movimento.
Parabéns aos organizadores do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio!”

Ana Cristina Etges

Gerente de Operações de Comunicação - Corteva Agriscience™

Cada vez mais as mulheres têm conquistado espaços importantes na
sociedade. Na John Deere, prezamos e incentivamos a igualdade entre
os gêneros, já que é por meio da diversidade que surgem as ideias
inovadoras. Por isso, acreditamos na importância de apoiar eventos
como o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que abrem
espaços para a discussão da relevância feminina para o campo”.

Paulo Herrmann

Presidente e Vice-Presidente de Marketing e
Vendas para a América Latina - John Deere Brasil

“O Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio
é um evento de extrema importância para o setor,
pois une mulheres líderes de diferentes gerações que,
juntas, buscam um futuro melhor para o Agronegócio.
Foi uma honra para a Safras & Cifras participar de um
evento tão grande e importante como o 3º CNMA.
Ficamos muito satisfeitos com a organização do
evento e com a participação e interação na nossa
palestra sobre Governança, que levou muitas pessoas
a visitarem nosso estande.”

Cilotér Borges Iribarrem

“O CNMA está apenas na sua terceira edição e já demonstra
ser um daqueles eventos que revolucionam o mercado.
Esse evento só comprova a força crescente das mulheres na
liderança e coordenação do agronegócio brasileiro. Para nós
da Phibro, esse congresso permite uma interação única com
diferentes lideranças femininas, de diferentes regiões, além
de permitir dar visibilidade à nossa equipe de campo, que
também conta com uma presença expressiva de mulheres.
Estamos muito felizes de fazermos parte do 3º Congresso
Nacional das Mulheres do Agronegócio.”

Fabio Savoldi

Diretor de Marketing e Serviços Técnicos para
Brasil e América do Sul - Phibro Animal Health

Sócio Fundador - Safras & Cifras

“O 3º Congresso de Mulheres do Agronegócio foi um sucesso
e o Bradesco, que esteve presente desde a primeira edição
do evento, se sente privilegiado em participar de algo tão
importante. As mulheres, com o seu protagonismo , têm papel
de destaque no mundo do Agronegócio e o Bradesco, com
sua característica de estar sempre ao lado do empresário
do campo, reconhece a importância deste evento como um
importante fórum de desenvolvimento das mulheres no
cenário do Agribusiness Brasileiro.”

Rui Pereira Rosa

Superintendente do Agronegócio – Banco Bradesco S.A

“Uma das tendências para o futuro do setor agropecuário brasileiro é a maior participação
de mulheres na gestão das propriedades rurais. Esse é um movimento sem volta, e que
está alinhado com o compromisso do Brasil em atingir os objetivos do Desenvolvimento
Sustentável, principalmente o número 5, relativo à Igualdade de Gênero e Empoderamento
Econômico de Mulheres. Para assumir essa posição com segurança e obter êxito, é
fundamental estar preparada. E é exatamente isso que o CNMA oferece, informações técnicas
de qualidade, além de oportunidades de negócios, como foi o caso da Rodada de Negócios
realizada em parceria com o Sistema CNA e a Apex-Brasil.”

Lígia Dutra

Superintendente de Relações Internacionais - CNA.

NOSSOS
PATROCINADORES:

NOSSOS
APOIADORES:

STARTUPS:

Pangea
parts

ALIANÇAS
ESTRATÉGICAS:

SÃO PAULO - SP
BRASIL

PARCEIROS
DE MÍDIA:
www.agron.com.br

Since 2017

Ela é do Agro!

XCLUSIVE

Revista

Rural

Promoção,
Organização e Realização

Apoio Institucional

Coordenação de Conteúdo
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