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livro abiplast 50 anos
Junte-se a esta história

Características Técnicas
•

Capa dura, com sobrecapa

•

Formato aberto: 420x260mm, fechado 210x260mm

•

Tiragem – 1.500 exemplares

•

Número de páginas: de 180 a 200 páginas

Projeto Editorial
Em 2017, a Associação Brasileira da Indústria do Plástico - Abiplast completa
50 anos de atividade. Para informar sobre o papel da entidade nestas cinco
décadas de representação e defesa da indústria transformadora, serão
focados temas como suas principais conquistas, empresas fundadoras, os
primeiros transformadores, a importância do setor na economia nacional,
ações em políticas industriais – entre outros - , além de temas que dominam
o cenário atual, como o papel da entidade nas áreas de reciclagem e
sustentabilidade.
Ainda em foco, a evolução da petroquímica no Brasil, segmentação dos
mercados e o avanço dos artefatos plásticos como sensores da economia,
dada sua diversidade de aplicações e contribuição para melhoria da qualidade
de vida e hábitos nos últimos 50 anos.
Como a trajetória da Associação se confunde com a história do plástico,
as abordagens estendem-se desde o surgimento dos primeiros materiais
plásticos no mundo até os fatos relevantes que marcaram cada década
destes 50 anos, mostrando as principais conquistas do setor.
Fartamente ilustrado, o livro vai debruçar-se também sobre o futuro do
material plástico, novas tecnologias e oportunidades de mercado para que o
setor cresça ainda mais a médio e longo prazo no Brasil.
/plasticosemrevista
/in/plasticos-em-revista
/RevistaPlastico

lançamento no 34º encontro nacional do plástico
01 Dezembro - Casa Fasano - SP

Patrocínio DIAMANTE
2 patrocinadores
•

Anúncio institucional – página dupla no início do livro

•

Ficha técnica da empresa – 01 página no final

•

Logotipo no início do livro

•

40 exemplares

•

04 convites – Encontro Nacional do Plástico
O livro ficará exposto com o logo dos patrocinadores em local
especial (vitrine). Os patrocinadores subirão ainda ao palco
para foto (logos projetados durante a apresentação do livro).

•

02 convites para o PPR – Prêmio Plásticos em Revista, a ser
realizado em novembro próximo. Subida ao palco no momento
da homenagem à Abiplast para recebimento de diploma.

•

R$ 50.000,00
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Patrocínio OURO
7 patrocinadores
•

Anúncio institucional de uma página – antes de cada capítulo

•

Ficha técnica da empresa – 01 página no final

•

Logotipo no início do livro

•

20 exemplares

•

02 convites – Encontro Nacional do Plástico
O livro ficará exposto com o logo dos patrocinadores em local especial
(vitrine). Os patrocinadores subirão ainda ao palco para foto (logos
projetados durante a apresentação do livro).

•

02 convites para o PPR – Prêmio Plásticos em Revista, a ser realizado
em novembro próximo. Subida ao palco no momento da homenagem à
Abiplast para recebimento de diploma.

•

R$ 20.000,00
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Patrocínio PRATA
sem limite de patrocinadores
•

Anúncio institucional de uma página (em local indeterminado)
ou ficha técnica da empresa – 01 página no final

•

10 exemplares

•

01 convite – Encontro Nacional do Plástico
O livro ficará exposto com o logo dos patrocinadores em local
especial (vitrine). Os patrocinadores subirão ainda ao palco
para foto (logos projetados durante a apresentação do livro).

•

01 convite para o PPR – Prêmio Plásticos em Revista, a ser
realizado em novembro próximo. Subida ao palco no momento
da homenagem à Abiplast para recebimento de diploma.

•

R$ 10.000,00

Patrocínio Bronze
sem limite de patrocinadores
•

Logotipo no início do livro

•

R$ 5.000,00
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Linha do Tempo
Testemunhais
sem limite de patrocinadores
•

01 página 04 cores ou p/b

•

01 foto mais texto com 840 caracteres ou

•

02 fotos com 450 caracteres (sem espaço)

•

15 exemplares

•

02 convites – Encontro Nacional do Plástico
O livro ficará exposto com o logo dos patrocinadores em local
especial (vitrine). Os patrocinadores subirão ainda ao palco
para foto (logos projetados durante a apresentação do livro).

•

02 convites para o PPR – Prêmio Plásticos em Revista, a ser
realizado em novembro próximo. Subida ao palco no momento
da homenagem à Abiplast para recebimento de diploma.

•

R$ 15.000,00

ampla divulgação
antecipada do
livro e seus
patrocinadores
em nossas mídias
sociais.

Distribuição: empresas
do setor, órgãos
governamentais, Sindicatos
e Associações setoriais,
Federações e Instituições de
Ensino ligadas ao setor.
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