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Informações gerais 

As JORNADAS DE AUTOMAÇÃO serão organizadas pela AURESIDE 

As JORNADAS DE AUTOMAÇÃO serão compostas de diversos eventos simultâneos: 
 
 Uma exposição de produtos onde cada expositor terá um balcão (ou mesa), energia 

elétrica, Internet WiFi, porta-banner e serviço de café 
 

 Minicursos para integradores novos e atuais no auditório 
 

 Reuniões e rodadas de negócio (opcionais) 
 

 

Apoios de mídia confirmados Media Partner 



01 
mar 

18 
out 

Rio Grande Sul 
Recife 

Atividade Local Horário / Duração 

Apresentação e demonstração de produtos Salão de exposições Contínuo – das 10h as 18h 

Minicurso Auditório 45 min de duração – das 8h as 16h 

Sala para reunião ou rodada de negócios (*) Salas de reuniões 2 horas de duração – das 8h as 18h 

Reciprocidades incluídas na participação 

Reciprocidade Detalhe 

Disparo de e-mail marketing próprio 
Para 40 mil cadastros segmentados da base 

AURESIDE 

Vídeo institucional de até 3 minutos Apresentado de forma rotativa no Auditório  

Artigo exclusivo publicado no portal AURESIDE Divulgação ou artigo técnico 

Livre distribuição de folders, catálogos e brindes Durante toda a Jornada 

Mailing list de todos os inscrito e participantes Nome, atividade, e-mail, telefone, região 

Posts nas redes sociais da AURESIDE Antes e depois da Jornada 

Menções em toda divulgação oficial do evento Logotipo e link nas mídias de apoio 

Datas 2018 

São Paulo 21 
un 

 
 

 
 

(*) Opcional e somente para eventos em São Paulo  



Número de 
Participações 

Valor da Cota Valor Total 
Condições e 

nº de 
Parcelas (*) 

1 Jornada 3.800,00 3.800,00 (*) 

2 Jornadas 3.500,00 7.000,00 (*) 

3 Jornadas 3.200,00 9.600,00 (*) 

4 Jornadas 2.900,00 11.600,00 (*) 

5 Jornadas 2.500,00 12.500,00 Até 12 x (*) 

(*)  primeiro pagamento no fechamento e o último até 10 dias antes do último evento que 
participar. Número de vezes varia conforme o mês de fechamento e a data da última 
participação. 

Condições de adesão e participação 

• Valores acima calculados para empresas associadas 
• Para empresas não associadas, incluir R$ 1.080,00 de anuidade 

referente à filiação 
• Desconto adicional de 1% por mês de antecipação no pagamento  
      (não contando o mês do último evento a participar) ou até 4 x sem  
      juros  pelo Pay Pal  

Em Reais (R$) primeira parcela em outubro 


