
Instituto de 
Engenharia



Nossa história

 Instituição centenária fundada em 1916

 Representa a Engenharia em seus valores na aplicação do 
conhecimento científico, econômico, social e prático

 Promove e incentiva atos de inventar, desenhar, construir, manter e 
melhorar estruturas, máquinas, aparelhos, sistemas, materiais e processos

 Constituído por profissionais que colaboram pro bono em ações e 
atividades de contribuição de horas cívicas para o país

 Entidade apartidária e sem vínculos empresariais

 Ativa nas ações de Advocacy para a sinergia de Planos de Estado



Mídia e Potencial de Visualização 
Apoiando o IE
Conteúdo técnico dirigido a profissionais, governo e empresas especializadas

 REVISTA Engenharia - Publicação 
trimestral 

 Tiragem impressa: 2.500

 Distribuição por mailing do IE: 

32.000

 Versão Digital para download ou 

leitura pelo site: 1.500 clicks/mês

 TV Engenharia

 Visualização de conteúdo “Vimeo” 

> 1.500 por mês

 Período de disponibilidade do 

conteúdo: ilimitado

 Site e Portal

 Visitas: > 60.000 por mês

 Redes Sociais - seguidores

 Linkedin -19k

 Facebook -18k

 Twiter – 10k

 Instagram -12k

 Newsletter

 2x semana (segundas e quintas)

 Mailing direto para 32.000
registros por semana



Simpósio 
Internacional 
Promovendo uma 
Amazônia 
Inovadora e 
Sustentável



Cota Platina – R$ 50.000,00

 Logomarca no site do SIPAIS (com link para o site do patrocinador) 

 Logomarca nas postagens sobre o SIPAIS nas mídias sociais do INSTITUTO DE ENGENHARIA 

 Logomarca nos e-mails marketing disparados para divulgação do SIPAIS

 Logomarca na página de inscrição do SIPAIS

 Apresentação da empresa em painel do SIPAIS

 Logomarca nos painéis de abertura e encerramento de cada sessão diária 

 Um v ídeo de 30 segundos inserido na espera da transmissão do SIPAIS

 Página simples na Rev ista Engenharia (Edição Engenheiro do Ano)

 Logomarca no caderno digital especial

 50 exemplares impressos do caderno especial

 O Mailing dos participantes do SIPAIS, somente será disponibilizado quando na ficha de inscrição for:



 Declarado que tem conhecimento da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados que entrou em v igência em 
agosto/2020 e AUTORIZAR o USO dos dados pessoais, a título gratuito, para fins de utilização de divulgação para 
os expositores, patrocinadores.



Cota Ouro – R$ 25.000,00

 Logomarca no site do SIPAIS (com link para o site do patrocinador) 

 Logomarca nas postagens sobre o SIPAIS nas mídias sociais do INSTITUTO DE ENGENHARIA 

 Logomarca nos e-mails marketing disparados para divulgação do SIPAIS

 Logomarca na página de inscrição do SIPAIS

 Logomarca nos painéis de abertura e encerramento de cada sessão diária 

 Um vídeo de 30 segundos inserido na espera da transmissão do SIPAIS

 Meia página na Revista Engenharia 

 Logomarca no caderno digital especial

 25 exemplares impressos do caderno especial

 O Mailing dos participantes do SIPAIS, somente será disponibilizado quando na ficha de inscrição for:



 Declarado que tem conhecimento da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados que entrou em vigência 
em agosto/2020 e AUTORIZAR o USO dos dados pessoais, a título gratuito, para fins de utilização de 
divulgação para os expositores, patrocinadores.



Cota Prata – R$ 17.000,00

 Logomarca no site do SIPAIS (com link para o site do patrocinador) 

 Logomarca nas postagens sobre o SIPAIS nas mídias sociais do INSTITUTO DE ENGENHARIA 

 Logomarca nos e-mails marketing disparados para divulgação do SIPAIS

 Logomarca na página de inscrição do SIPAIS

 Logomarca nos painéis de abertura e encerramento de cada sessão diária 

 Um vídeo de 15 segundos inserido na espera da transmissão do SIPAIS

 Um quarto de página na Revista Engenharia 

 15 exemplares impressos do caderno especial

 O Mailing dos participantes do SIPAIS, somente será disponibilizado quando na ficha de 
inscrição for:



 Declarado que tem conhecimento da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados que entrou em 
vigência em agosto/2020 e AUTORIZAR o USO dos dados pessoais, a título gratuito, para fins 
de utilização de divulgação para os expositores, patrocinadores.



Cota Bronze – R$ 8.000,00

 Logomarca no site do SIPAIS (com link para o site do patrocinador) 

 Logomarca nas postagens sobre o SIPAIS nas mídias sociais do INSTITUTO DE ENGENHARIA 

 Logomarca nos e-mails marketing disparados para divulgação do SIPAIS

 Logomarca na página de inscrição do SIPAIS

 Logomarca nos painéis de abertura e encerramento de cada sessão diária 

 Um vídeo de 15 segundos inserido na espera da transmissão do SIPAIS

 10 exemplares impressos do caderno especial

 O Mailing dos participantes do SIPAIS, somente será disponibilizado quando na ficha de 
inscrição for:



 Declarado que tem conhecimento da LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados que entrou em 
vigência em agosto/2020 e AUTORIZAR o USO dos dados pessoais, a título gratuito, para fins 
de utilização de divulgação para os expositores, patrocinadores.



Obrigado por colaborar com um país melhor!

Rodrigo Carrieri
Gestor Comercial e Marketing
(11)99426-6780
comercial@iengenharia.org.br


