20 a 23 de novembro de 2018
Centro de Eventos do Ceará

(Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz, Fortaleza/ CE).

O VII Rodeio Nacional de Eletricistas Melhores Práticas – Sendi 2018 será realizado
pela Abradee e organizado pela Enel Distribuição
Ceará. O evento tem como objetivo promover a
segurança do trabalho e a inovação, disseminando
práticas seguras e inovadoras a todas as concessionárias
do Brasil. O evento, que acontecerá nos dias 20, 21,
22 e 23 de novembro de 2018 no Centro de Eventos
do Ceará, contará com a competição tradicional do
Rodeio entre as concessionárias de energia, onde as
equipes demonstram a realização da tarefa com destreza,
habilidade e controle total das normas de segurança
e apresentação de práticas inovadoras do sistema
elétrico de cada Concessionária de energia elétrica
do Brasil, estimulando o desenvolvimento de soluções
para problemas e desafios, incentivando eletricistas
e técnicos a compartilharem as boas ideias
de maneira segura e eficiente durante
a execução diária das
atividades.

PÚBLICO-ALVO
Eletricistas e gestores de concessionárias

PROGRAMAÇÃO
20/11/2018 .

TERÇA-FEIRA

08h -

Abertura do evento: Melhores Práticas –

08h30min

Rodeio Nacional de Eletricistas

08:30min 10h

Palestra de abertura
22/11/2018 .

10:30min -

Início das Competições do Rodeio

12h30min

Nacional de Eletricistas

14h -

Continuação e fim das Competições do

18h30min

Rodeio Nacional de Eletricistas

21/11/2018 .

QUINTA-FEIRA

08h -

Continuação das Melhores Práticas,

12h30min

demonstrações de produtos de
patrocinadores e Final do evento

14h -

Melhores Práticas - Rodeio Nacional de

19h30min

Eletricistas

QUARTA-FEIRA

23/11/2018 .

SEXTA-FEIRA

08h 12h30min

Início das Melhores Práticas e
demonstrações de produtos de

14h 19h30min

patrocinadores

Palestra de Encerramento,
08h - 09h

Demonstrações de produto de
patrocinador, premiações e
encerramento do SENDI 2018.

COTAS DE PATROCÍNIO
Francisco Queiroz | COORDENADOR

PRINCIPAL
(3 COTAS)

ARQUIBANCADAS
(4 COTAS)

MERCHANDISING

BONÉS

(2 COTAS)

Alan Bessa

•

Logomarca da empresa patrocinadora em destaque no pórtico de entrada e
fechamento da arena;

•

Logo da empresa nas arquibancadas;

•

Citação do nome da empresa patrocinadora pelo apresentador do Rodeio;

INVESTIMENTO

•

Inserção de logo do patrocinador no site do evento (na página do Rodeio);

•

Possibilidade de ação promocional (a ser aprovada pela coordenação do
evento);

R$ 60.000,00

•

5 inscrições no Rodeio

Roberto Rebouças

•

Logo da empresa nas arquibancadas;

•

Citação do nome da empresa patrocinadora pelo apresentador do Rodeio;

Joaquim Lourenço

•

Inserção de logo do patrocinador no site do evento (na página do Rodeio);

•

Possibilidade de ação promocional (a ser aprovada pela coordenação do
evento);

•

3 inscrições no Rodeio

•

Inserção de logo;

INVESTIMENTO

•

2 inscrições no Rodeio

R$ 15.000,00

Karen Aguiar

INVESTIMENTO

R$ 20.000,00

Eduardo Nascimento
Alfredo Filho

Renzo Rey
Diego Gadelha
Diogo Lima
Letícia Veras
Pedro Morales
Ruthelle Sampaio

MERCHANDISING

CAMISETA
(3 COTAS)

DEMONSTRAÇÕES
DE PRODUTOS DE
PATROCINADORES
(8 COTAS)

•

Inserção de logo;

INVESTIMENTO

•

2 inscrições no Rodeio

R$ 15.000,00

•

Com tempo de 20min para apresentação dos produtos da empresa

INVESTIMENTO

R$ 15.000,00

COMISSÃO
ORGANIZADORA

INFORMAÇÕES
sendi2018@enel.com
www.sendi.org.br
@SENDI

COORDENAÇÃO

REALIZAÇÃO

