FICHA DE PATROCINADOR
Nome da Empresa: ____________________________________________________________________
Pessoa a contactar: ____________________________________________________________________
Morada: ____________________________________________________________________________
Tel: __________________ Fax: ______________________E-mail: _____________________________
Contribuinte nº ___________________________
Pretendo contribuir para a organização do VI Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos, na modalidade:
Modalidade A – Patrocinador de Mérito (1500 euros)
 Projeção de vídeo de curta duração (3 minutos) no início de uma sessão oral do programa
técnico-científico, a decidir pela comissão organizadora;
 Apresentação técnica de produtos ou serviços em sala paralela com possibilidade de interação
com os participantes (máximo 20 minutos), a ser realizada no dia 21 maio;
 Inserção e projeção do logo nos momentos de pausa do Colóquio;
 Inserção do logótipo em toda a documentação do Colóquio;
 4 Inscrições.
Modalidade B – Patrocinador associado (1000 euros)
 Apresentação técnica de produtos ou serviços em sala paralela com possibilidade de interação
com os participantes (máximo 20 minutos), a ser realizada no dia 21 maio;
 Inserção e projeção do logo nos momentos de pausa do Colóquio;
 Inserção do logótipo em toda a documentação do Colóquio;
 2 Inscrições.
Modalidade C – Patrocinador (500 euros)
 Inserção e projeção do logo nos momentos de pausa do Colóquio;
 Inserção do logótipo em toda a documentação do Colóquio;
 1 Inscrição.
Salienta-se que a Associação Portuguesa de Horticultura está reconhecida como Instituição de Utilidade Pública
pelo que está isenta do pagamento de IVA.
O pagamento do valor associado à modalidade de patrocínio escolhido deve ser efetuado por transferência bancária para
a conta da Associação Portuguesa de Horticultura com o IBAN PT50 0035 0542 00006148230 04.
É imprescindível enviar cópia de pagamento, identificando a entidade do patrocinador para VICNPPF@gmail.com.
Nome(s) do(s) participante(s) inscritos ao abrigo do patrocínio _________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Data ___ / ___ / ______
_____________________________________________________

(Assinatura)
Depois de preenchida enviar para o Secretariado VICNPPF@gmail.com, assim como o logótipo da empresa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretariado VI CNPPF:
Francisco Barreto, INIAV, I.P., Oeiras, Avenida da República, Nova Oeiras, 2784-505, Tel 21 440 35 00
E-mail: VICNPPF@gmail.com; web page: http://www.aphorticultura.pt/VICNPPF

