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QUEM É A REVISTA MINÉRIOS & MINERALES
• Revista dedicada à redução de custos, aumento de produtividade e manutenção
industrial na mina e na planta
• Em 2016 completará 40 anos de publicação ininterrupta
• Distribuída em todo o Brasil, com tiragem de 12 mil exemplares
• Promove anualmente os eventos Workshop Redução de Custos na Mina e na Planta,
Prêmio de Excelência da Indústria Minero-Metalúrgica Brasileira, 200 Maiores Minas
Brasileiras e Prêmio Uptime na Mineração
• Produzida pela mesma editora que há mais de 50 anos publica a revista
O Empreiteiro, voltada aos segmentos de Engenharia e infraestrutura
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QUEM É A REVISTA MINÉRIOS & MINERALES
VIII WORKSHOP REDUÇÃO DE CUSTOS
NA MINA E NA PLANTA
MAIO DE 2016 - BELO HORIZONTE (MG)

PRÊMIO

DE

18º Excelência
da indústria Minero-metalúrgica Brasileira

18º PRÊMIO DE EXCELÊNCIA DA INDÚSTRIA
MINERO-METALÚRGICA BRASILEIRA
MAIO DE 2016 - BELO HORIZONTE (MG)
200 MAIORES MINAS BRASILEIRAS
NOVEMBRO DE 2016 - BELO HORIZONTE (MG)

3º PRÊMIO UPTIME NA MINERAÇÃO
NOVEMBRO DE 2016 - BELO HORIZONTE (MG)
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Maio - 2016 - Belo Horizonte (MG)
Benefícios com o patrocínio do VIII Workshop Redução de Custos na Mina e na Planta
A revista Minérios & Minerales organizará pelo sétimo ano consecutivo o Workshop
em Belo Horizonte. São dois dias durante os quais profissionais de Mineração de todo
o Brasil buscam produtos e serviços consagrados para reduzir os custos de suas operações. Os fornecedores do setor podem apresentar seus cases de sucesso mediante
adesão ao evento com cota de copatrocínio. Consulte nosso departamento. Comercial
para conhecer todos os benefícios inclusos na cota de copatrocínio.Informações:
comercial@revistaminerios.com.br ou (11) 3895-8590
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Benefícios com o patrocínio do VIII Workshop Redução de Custos na Mina e na Planta
• Economia de despesas de viagem em função da concentração de clientes de todo o
Brasil num único local;
• A maioria do público presente é formado por gerentes, supervisores, coordenadores e
diretores;
• Público pagante em busca soluções para aumentar a produtividade e reduzir custos
das sua operações;
• Oportunidade de contato direto com este público, principalmente nos coffee-breakes
onde ficam os displays das empresas patrocinadoras;
• Possibilidade de contato individual com clientes em potencial durante os almoços;
• Display que serve como base de apoio para sua empresa e é entregue com logomarca e ponto de energia;
• Dependendo do nível de patrocínio, possibilidade de apresentação de uma ou duas
palestras, com casos de sucesso que exemplificam o resultado obtido com a aplicação
de seus produtos e serviços;
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Benefícios com o patrocínio do VIII Workshop Redução de Custos na Mina e na Planta
• Possibilidade de inserir tanto a palestra apresentada como material técnico complementar no CD entregue a todos os presentes;
• As próprias mineradoras também participam como palestrantes, mostrando seus
projetos bem sucedidos, o que aumenta o prestígio do evento reforçando o conteúdo
técnico de evento.
• Outro aspecto diferenciado do evento, é que o patrocínio do VIII Workshop inclui a
promoção da empresa no 18º Prêmio de Excelência da Industria Minero-metalúrgica
Brasileira e dependendo da cota de patrocínio adquirida, contempla também a entrega
de uma das premiações.
• No 18º Prêmio de Excelência comparem outras mineradoras, além das que estão no
Workshop, ampliando ainda mais a divulgação de sua marca.
• Possibilidade de inserção de material técnico na bolsa entregue tanto para o público
do Workshop como no do Prêmio.
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Benefícios com o patrocínio do VIII Workshop Redução de Custos na Mina e na Planta
BENEFÍCIOS AOS COPATROCINADORES
Apresentação de 02 (duas) palestras no workshop (15 minutos
cada uma), contendo cases de aplicação real de produto/serviço
que tenham gerado redução de custos em uma mina e/ou planta
Apresentação de 01 (uma) palestra no workshop (15 minutos),
contendo cases de aplicação real de produto/serviço que tenham
gerado redução de custos em uma mina e/ou planta
Apresentação de 01 (uma) palestra no Workshop (05 minutos),
em um painel com outros fornecedores, contendo um case de
aplicação real de produto/serviço que tenha gerado redução de
custos em uma mina e/ou planta
Anúncio na revista Minérios & Minerales que circula no evento
(arte por conta do cliente)
Inclusão de 1 banner rotativo no site da revista Minérios & Minerales (início imediato após contratação, até o evento – arte por
conta do cliente)
Display com logomarca adesivada para distribuição de folders
(materiais a serem distribuídos e recepcionista por conta do
patrocinador)
Exibição de vídeo de 1 minuto na abertura do evento (fornecido
pelo patrocinador – não serão veiculados filmes com duração
superior a mencionada)
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Benefícios com o patrocínio do VIII Workshop Redução de Custos na Mina e na Planta
Inserção de 01 material impresso (formato A4, até 8 páginas) na
pasta/sacola entregue aos participantes (folheto fornecido pelo
patrocinador)
Inserção de 01 material impresso (formato A4, 1 página) na
pasta/sacola entregue aos participantes (folheto fornecido pelo
patrocinador)
Veiculação do logotipo da empresa no crachá, pasta, bloco de
todos os participantes e banners do evento (na respectiva categoria)
Veiculação do logotipo da empresa na comunicação visual de
palco (na respectiva categoria)
Inscrições para participação no evento (funcionários da empresa,
inclusive palestrante, ou convidados)
Inscrição de apoio (para recepcionista que distribuirá materiais
no display)
Colocação de 2 banners na área do almoço ou coffee-break (exibição restrita para 1 almoço ou 1 coffee-break)
Logomarca da empresa na comunicação visual do 18º Prêmio
de Excelência
Inserção de material impresso (formato A4, 1 página) na sacola
entregue aos participantes (folheto fornecido pelo patrocinador)
do 18º Prêmio de Excelência
Entrega de 01 das premiações do 18º Prêmio de Excelência
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Maio - 2016 - Belo Horizonte (MG)
Exemplos de copatrocinadores das edições anterioes
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Maio - 2016 - Belo Horizonte (MG)
Exemplos de entidades que apoiaram as edições nas edições anteriores
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Exemplos de mineradoras que ministraram palestras nas edições anteriores
1 - Alcoa
2 - Anglo American
3 - AngloGold Ashanti
4 - Beadell Brasil
5 - Britasul
6 - Caltins Calcário Tocantins
7 - CBA
8 - Caraíba
9 - Cia. Brasileira de Metalurgia e
Mineração (CBMM)
10 - CSN
11 - Ferrous Resources do Brasil
12 - Gerdau
13 - Hydro Alunorte
14 - Hydro Mineração
15 - Indústria Carbonífera Rio Deserto
16 - Jacobina Mineração

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

-

Mineração Apoena
Mineração Fazenda Brasileiro/Yamana
Mineração Rio do Norte (MRN)
Mineração Serra Grande
Mineração Turmalina/Jaguar Mining
Mirabela Mineração
Namisa
Sama Minerações Associadas
Samarco
Usiminas
Vale
Vale Fertilizantes
Vallourec
Votorantim Cimentos
Votorantim Metais Níquel
Votorantim Metais Zinco
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Maio - 2016 - Belo Horizonte (MG)
Exemplos de fabricantes que ministraram nas edições anteriores

1 - Bel-ray
2 - Cemig
3 - Cosan Lubrificantes
4 - EMH
5 - Full Engenharia
6 - Haver & Boecker
7 - Metso
8 - Imbil Ind. & manutenção de Bombas
9 - LKAB
10 - Sweden/Wassara
11 - LLK Engenharia
12 - Martin
13 - Mobil

14 - Orica
15 - Rimex
16 - Rossetti
17 - Sandvik
18 - Shell
19 - Simplex Equipamentos
20 - Sotreq
21 - Swiçalment
22 - Tecnofink
23 - Transporter Industry International Sales
GmbH & Co. KG
24 - Ventyx
25 - Komatsu
26 - W.Este
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