
QUE TAL PARTICIPAR COMO EXPOSITOR DO MAIOR EVENTO
NACIONAL DE SERVIÇOS DE TI PARA GOVERNO?

O HDI Expogov 2016 já tem data marcada, e espera sua presença 
como expositor para realizar negócios e networking com um 

público seleto de convidados e decisores de governo.

Local: SEDE DO CNTC
Endereço: AV W5 - SGAS, 902,
Bloco C - Brasília - DF 

200 decisores das áreas de tecnologia do setor público (C-level ou Gestão), convidados a dedo.

Empresas de TI presentes serão apenas expositores.

Convidados serão apenas por indicação, não haverá vendas de ingressos.

A indicação dos convidados será apenas via HDI, expositores e grupo HDI AGOV.

Os palestrantes serão de alto nível hierárquico e abordarão assuntos de extrema relevância.

Estrutura de estandes ''turn-key'', ou seja, a cota inclui toda a estrutura de montagem.

Maior evento nacional de serviços de TI com foco no setor público.

HDI EXPOGOV BRASÍLIA 2016

www.hdibrasil .com.br/expogov
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Data: 5 de outubro de 2016



Como Participar

Cota ESTANDE 
• Estande 100% envelopado de 18m2. 
• Balcão envelopado.
• Direito a convidar 10 clientes de órgãos públicos exclusivamente.
• Mesa e cadeiras para recepção de clientes.
• TV LED 50' para projeções no estande.
• Anúncio de página inteira na revista HDI SupportWorld (02 edições).
• Material na bolsa do congressista.
• Lista de todos os presentes.
• Propaganda constante nas telas de projeção do evento.
• Agradecimento especial na abertura do evento

Valores :
Até 30/06: R$ 16.900,00
Até 30/07: R$ 17.900,00
A partir de 01/08: 18.900,00

Quer aumentar seu estande? Consulte valor do m2. adicional!

Cota Extra - 5 cotas disponíveis 

• Mochila oficial do evento: R$ 3.000,00 (mochila confeccionada pelo 

patrocinador)

• Costas das cadeiras: R$ 5.000,00 (confecção HDI)
• Canetas do evento: R$ 2.000,00 (confecção patrocinador)
• Patrocínio cocktail pós-evento: R$ 9.000,00 (organização HDI)
• Patrocínio cordão dos crachás: R$ 5.000,00 (confecção HDI)

Reserve já o seu espaço!

C U L T U R A  D E  S E R V I Ç O  A O  C L I E N T E

expogov@hdibrasil .com.br  •   (11) 3071-0906


