
A próxima edição do maior evento internacional sobre o uso de Scanners a Laser em florestas será realizada no 
Brasil, de 8 a 10 de outubro de 2019, em Foz do Iguaçu (PR). A edição de 2019 da SilviLaser também proporcionará 
espaços para stands de empresas e profissionais para apresentarem o que há de mais novo em soluções e 
equipamentos na área.

As tecnologias Laser, incorporadas em diferentes plataformas (orbital, aeroembarcada e fixa ou móvel), tem 
revolucionado a maneira como as florestas são monitoradas e medidas. Por isso, temos o prazer de apresentar à 
sua empresa uma proposta que consideramos especial, já que os melhores especialistas nacionais e internacionais 
e usuários dessas tecnologias (LiDAR, ALS, TLS, MLS etc.) estarão reunidos por um curto período, próximos a um 
dos cenários naturais mais espetaculares do mundo.

O evento irá apresentar o que há de mais avançado no uso de scanners em florestas, e permitirá aos participantes 
que entrem em contato com provedores de serviços, pesquisadores, consultores, professores e estudantes. O 
evento está sendo organizado pelo IPEF, uma instituição de reconhecida experiência e grande reputação nacional 
e internacional, que ha mais de 50 anos une empresas de base florestal no desenvolvimento de novas tecnologias 
florestais.

Foz do Iguaçu, a cidade anfitriã, reúne tudo que é necessário para ofertar aos participantes uma experiência 
memorável, combinando um ambiente rico em oportunidades para relaxar e criar novos contatos profissionais e 
pessoais, com adequada infraestrutura para eventos deste porte.

O período do evento foi estrategicamente escolhido (dias 8, 9 e 10 de outubro de 2019) para ocorrer logo após o 
encerramento do Congresso Florestal Mundial da IUFRO (IUFRO 2019), que será realizado em Curitiba, de 29 de 
setembro a 5 de outubro.

Escolha nas alternativas a seguir aquela que mais se encaixa na realidade de relacionamento de sua empresa com 
o público presente na SilviLaser 2019.

silvilaser2019.ipef.br - silvilaser2019@ipef.br
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Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu é a cidade brasileira nas Cataratas do Iguaçu, na fronteira com a Argentina e Paraguai, sendo 
a cidade a sétima maior do Estado do Paraná. A população da cidade é de aproximadamente 265.000. Fica a 
aproximadamente 650 km a oeste da capital do Estado, Curitiba, sendo a cidade mais ocidental do Estado.

Ela é caracterizada pelo turismo e pela diversidade cultural. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de 
Turismo (Embratur) e pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), Foz do Iguaçu foi o 2º destino de 
lazer mais visitado por turistas estrangeiros, depois do Rio de Janeiro. O jornal britânico The Guardian considerou 
que é o melhor destino estrangeiro para o Reino Unido. A rede de TV norte-americana CNN classificou-a como um 
dos 14 destinos mais românticos.

Local de Realização
A 16ª edição da conferência SilviLaser será sediada no Brasil pelo IPEF, ESALQ/USP e Embrapa, no Mabu Thermas Grand 
Resort, um hotel em que as piscinas têm sua água naturalmente renovada a 36 °C diretamente de fontes termais subterrâneas. 
Localizado a poucos minutos das Cataratas do Iguaçu, uma das maravilhas mais impressionantes da natureza, o hotel 
oferece um ambiente relaxante para networking, fortalecendo relacionamentos e propiciando novas amizades
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Ao patrocinar dentro deste evento único, 
sua empresa ajudará a torná-lo um grande 
sucesso e criar uma experiência única 
para todos os participantes. Por meio 
de patrocínio e um stand, sua empresa 
será exposta a aproximadamente 
300 participantes do evento. Várias 
oportunidades estão disponíveis, o que 
permite que qualquer tipo de organização 
apoie e faça parte do evento.



Investimento
Diamond

• Aplicação da marca no backdrop de palco
• Aplicação da marca no bloco de notas do simpósio
• Aplicação da marca no crachá do simpósio
• Destaque da marca no painel principal localizado na área de credenciamento
• Destaque da marca no site, e-mail de marketing, rede social e convites
• Destaque da marca em outros materiais de comunicação do simpósio
• Distribuição do material promocional (providenciado pelo patrocinador) no credenciamento
• Stand de 4x3m com (1) TV de 51”, (2) mesas com (3) cadeiras cada
• Palestra de 30 minutos com tema previamente combinado
• Destaque da marca e pronunciamento no Jantar de Confraternização
• 10 inscrições para o evento

Investimento: R$ 20.000,00

Gold
• Aplicação da marca no backdrop de palco
• Aplicação da marca no bloco de notas do simpósio
• Aplicação da marca no crachá do simpósio
• Destaque da marca no painel principal localizado na área de credenciamento
• Destaque da marca no site, e-mail de marketing, rede social e convites
• Destaque da marca em outros materiais de comunicação do simpósio
• Distribuição do material promocional (providenciado pelo patrocinador) no credenciamento
• Stand de 3x3m com (1) TV de 40”, (1) mesa com (3) cadeiras
• 5 inscrições para o evento

Investimento: R$ 10.000,00

Silver
• Aplicação da marca no backdrop de palco
• Aplicação da marca no bloco de notas do simpósio
• Aplicação da marca no crachá do simpósio
• Destaque da marca no painel principal localizado na área de credenciamento
• Destaque da marca no site, e-mail de marketing, rede social e convites
• Destaque da marca em outros materiais de comunicação do simpósio
• 3 inscrições para o evento

Investimento: R$ 5.000,00

Bronze - Startup’s
• “Chat room” na área de stands com uma tv (pitch) 
• Distribuição do material promocional (providenciado pelo patrocinador) no credenciamento
• 2 inscrições para o evento

Investiment: R$ 3.000,00
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Diamond Gold Silver Bronze

R$ 20.000 10.000 5.000 3.000

Logo no backdrop de palco   
Logo no bloco de notas    
Logo no crachá   
Logo na área de credenciamento   
Logo no website, e-mail, rede social e convites   
Logo nos materiais de comunicação  
Distribuição de material promocional   
Espaço do Stand 4x3m 3x3m chat booth

Palestra (30 min) 
Logo no jantar de confraternização 
Inscrições 10 5 3 2

Organização



Apresentação

Bem-vindo ao Silvilaser 2019!
Agradecemos a sua parceria na realização deste evento.
Este manual é parte integrante do contrato do patrocinador/expositor. Nele você tomará conhecimento das normas 
e regras para sua participação no Silvilaser. Por isto, é de extrema importância que todas as pessoas envolvidas 
com a conferência tenham ciência deste conteúdo. 
Qualquer dúvida ou informação que não esteja contida neste manual, deverão ser sanadas pelo expositor junto ao 
Comitê de Organização. Contamos com a colaboração de vossa empresa para que juntos, façamos um evento belo 
evento. Desejamos sucesso!

Cordialmente, 
Comissão Organizadora.

Informações do Silvilaser
Data de realização 
A conferência Silvilaser 2019 acontecerá entre os dias 08 e 10 de outubro de 2019.

Local
Mabu Thermas Grand Resort, localizado na Av. das Cataratas, 3175 - Vila Yolanda, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil

Montadora oficial
Projeto Stands - Foz do Iguaçu

silvilaser2019.ipef.br - silvilaser2019@ipef.br

Manual do Expositor
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Layout do Stand
•	 A categoria Diamante terá à sua disposição área de 3x4m com uma TV de 51”, duas mesas com seis cadeiras 

e um porta folder, sendo que a tela do fundo poderá ser personalizada com a identidade da empresa.
•	 A categoria Ouro terá à sua disposição área de 3x3m com uma TV de 40”, uma mesa com três banquetas e um 

porta folder, sendo que a tela do fundo poderá ser personalizada com a identidade da empresa.
•	 A categoria Bronze terá à sua disposição uma TV 40”, uma mesa e três cadeiras.

Imagem ilustrativa do stand Diamante

Imagem ilustrativa do stand Ouro
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Disposição dos Stands

Imagem ilustrativa do stand Bronze
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Data e horário da recepção e devolução do stand

A recepção dos stands ocorrerá no primeiro dia do evento (dia 08 de outubro) a partir das 07h30. A devolução 
será no dia 10 de outubro a partir das 18h00. Será obrigatório a presença de um responsável da empresa para 
recepcionar e devolver o stand, o que será realizado por um representante do Comitê de Organização do evento.

Montagem

A organização do evento entregará o local do stand pronto para cada expositor colocar seus materiais. A 
instalação de elementos no stand (testeiras, vitrines, produtos promocionais, banners, pôsteres, display, balcões 
de demonstração/degustação, aparelhos de ar condicionado, etc.) que prejudiquem a visibilidade dos stands 
vizinhos ou se projetem nas vias de circulação não é permitida.

Instalação Elétrica

A organização do evento é responsável pelo fornecimento de energia elétrica. Cada stand contará com um ponto  
disponível.

Internet

A organização do evento não disponibilizará senhas de internet para os participantes e expositores. Os hóspedes 
do hotel Mabu poderão utilizar a senha fornecida pelo hotel no momento de seu check-in.

Limpeza
 
Caberá à organização do evento a limpeza das áreas comuns representadas pelos corredores e salas. A limpeza 
interna de cada stand é de responsabilidade do patrocinador, durante os períodos de realização do evento. É 
expressamente proibido colocar resíduos do stand nos corredores ou em quaisquer outros locais do evento.

Material de Multimídia

Os estandes de patrocinadores Diamante, Ouro e Bronze acompanham TV. Não será permitido ao expositor levar 
sua própria TV. O material que será transmitido nessa TV é de responsabilidade da empresa. Um pen drive deverá 
ser levado com o conteúdo desejado. Caso o material seja colocado em mídia de DVD, a empresa é responsável em 
levar o computador e/ou aparelho de DVD e todos os cabos HDMI necessários para o funcionamento.

Seguem	as	especificações	de	formato	de	imagens	e	vídeos:	
•	 Vídeo:	formato	.AVI	ou	.MP4	-	widescreen
•	 Foto,	Imagem	ou	Logo:	arquivo	em	JPG	tamanho	1.920	pixels	(largura)	x	1.080	pixels	(altura)
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Material promocional

As empresas patrocinadoras podem expor materiais (folders, folhetos e brindes) para serem distribuídos no 
credenciamento, conforme contrapartidas correspondentes a cada cota. 

Atenção: O evento não distribuirá sacolas dos expositores para os visitantes no credenciamento.

Distribuição de Materiais Promocionais

A distribuição de folhetos, brindes ou qualquer outro tipo de material promocional nos corredores e áreas comuns 
do SilviLaser 2019 é proibida. A distribuição somente poderá ser feita no limite do stand de cada expositor, o qual 
deverá obedecer as normas de limpeza.

Envio de material para distribuição no evento

Os expositores/patrocinadores que têm o direito de inserir material promocional nas pastas do evento deverão 
providenciar para que chegue no Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF), Via Comendador Pedro 
Morganti, 3500 - CEP: 13.415-000, Bairro Monte Alegre, Piracicaba (SP), aos cuidados de Luiz Erivelto de Oliveira 
Júnior, até o dia 20 de setembro de 2019. Não garantimos a inserção de qualquer material que chegar após a data 
limite.	O	material	deverá	ser	identificado	com	uma	etiqueta	“MATERIAL PARA SILVILASER”. 

Segurança

A organização do evento é responsável pela segurança das áreas comuns da realização do mesmo. A empresa 
organizadora não se responsabiliza pela ocorrência de furtos ou outros acontecimentos que por ventura ocorram 
durante o período de funcionamento da exposição. Portanto, solicitamos precaução com pertences da empresa.

Sonorização e apresentações artísticas

Segundo	Norma	da	ABNT	que	verifica	os	níveis	de	ruído	para	o	conforto	acústico,	o	nível	em	decibéis	tolerável	é	de	
40 a 50 decibéis (NBR 10152 de Dez/1987). As TVs dos Stands já estarão reguladas para este nível. Diante disso, a 
modificação	do	volume	sonoro	das	televisões	é	proibida.	A	utilização	de	amplificadores	de	som	também	não	é	permitida.	

São vedadas também apresentações artísticas, mesmo que executadas dentro da área dos stands.

Imagem

O	expositor	fica	desde	já	ciente	que	sua	imagem	poderá	ser	captada	e	gravada,	durante	a	montagem	e	realização	
do evento, de forma que todos os direitos que possui sobre sua imagem captada são considerados cedidos a 
patrocinada de forma gratuita.



Decoração e Plantas

Jardins,	flores	e	plantas	ornamentais	serão	permitidos	dentro	do	estande	quando	contidos	em	vasos,	cestos	ou	
outros recipientes pequenos e que não prejudiquem a visibilidade dos outros stands. A utilização destes itens é 
permitida desde que não sejam usadas terra solta, areia e pedras para execução de jardins no local. A instalação de 
infláveis de quaisquer tipos, formas ou tamanhos é proibida. Após o encerramento do evento, todo material deverá 
ser retirado e a área deverá ser limpa.

Utilização dos Recintos dos Stands
 
As regras devem ser obedecidas, caso contrário a organização se reserva ao direito de transferir os custos para os 
expositores que causarem danos ao recinto. O piso do local do stand, bem como paredes, colunas ou qualquer outra 
estrutura,	não	poderão	ser	demarcados,	pintados,	furados	ou	danificados.	É	proibido	amarrar,	apoiar	ou	pendurar	
qualquer componente ou produto na estrutura do stand. É proibido obstruir saídas de emergência, extintores, 
hidrantes, caixas de força e tubulações de água.

Menores de 14 anos

Não serão admitidos menores de 14 anos desacompanhados dos responsáveis, no período de montagem, realização 
do	evento	e	desmontagem.	Esta	norma	se	aplica	também	aos	filhos	dos	expositores.

Desmontagem

Solicitamos	aos	patrocinadores	que	ao	final	do	evento	sejam	retirados	seus	equipamentos	e	materiais	de	decoração	
do stand antes da entrada da equipe de desmontagem. O patrocinador é o único responsável pelo material e 
equipamentos instalados e expostos no seu estande durante o período do evento até o seu recolhimento após o 
término. A organização do evento não tem responsabilidade por materiais ou equipamentos deixados no stand. A 
organização não poderá guardar e armazenar objetos e materiais esquecidos na área de exposição após o período 
de desmontagem.

Credenciamento para o evento

O credenciamento será realizado pelo site https://www.silvilaser2019.ipef.br/sponsor-register.aspx 
O	crachá	de	identificação	deverá	ser	retirado	na	mesa	de	credenciamento	no	evento,	a	partir	de	8	de	outubro	às	8h00.

Manual do
ExpositorL  SER

SILVI
2019



Manual do
ExpositorL  SER

SILVI
2019

Organização

Obrigações da Organização do Evento

Manter em funcionamento todos os serviços básicos durante o período de realização do evento, tais como 
fornecimento de energia elétrica, banheiros, segurança, limpeza e serviços de controle para as áreas comuns do 
evento. Administrar  o  evento  durante  todo  o  período  de  montagem  e  desmontagem  prestando  ao patrocinador 
todo	o	suporte	técnico-administrativo	que	se	fizer	necessário.

Atenção:	A	Organização	do	evento	não	se	responsabiliza	pela	realização	de	parcerias	e	negócios	entre	expositores	
e conferencistas. A responsabilidade da patrocinada atém-se à organização, promoção e divulgação do evento 
junto ao segmento.


