Ornishow Internacional C.O.M. do Douro 2016
Exmos. Srs.
O Clube Ornitológico de Gondomar numa organização conjunta com o Centro Ornitológico do Porto e o
Clube Independente Ornitológico de Matosinhos está a organizar a Ornishow Internacional C.O.M. Do
Douro 2016, que será, pelo 8º ano consecutivo de âmbito internacional. A organização está empenhada em
proporcionar a todos os criadores e visitantes um agradável espaço de acolhimento, de informação e lazer,
prometendo uma exemplar organização. A exposição decorrerá no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal
do Covelo, Gondomar, com a inauguração oficial a 11 de Novembro e encerramento a 13 de Novembro.
Tendo em consideração que vossas excelências possam estar interessados em associar-se a este evento, que
seguramente terá um enorme impacto no meio ornitológico nacional e estrangeiro, atendendo ao número de
participantes e visitantes que a cada ano que passa vai crescendo, vimos apresentar-lhes as nossas condições,
através das quais se possam tornar nossos patrocinadores. Teremos um catálogo oficial, mais uma vez,
totalmente a cores, onde disponibilizaremos espaços para anúncios com diferentes tamanhos, conforme a
tabela abaixo.
Teremos espaços de 3x3m e 3x6m para exposição de empresas que desta forma pretendam divulgar os seus
produtos.
Por último, criamos condições especiais para quem se quiser associar a esta nossa iniciativa, como
patrocinador oficial, também de acordo com a tabela conjunta.
Esperamos poder contar com a vossa colaboração.

1-PATROCINADOR OFICIAL : 1.000 €
Incluindo: Publicidade em todas as gaiolas da exposição, Espaço de (6x3m) no pavilhão da
exposição, Uma página de publicidade no catálogo oficial, Presença no site Internet, Aposição de
cartazes/outdoors no local da exposição.
2-OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS
(6x3m) 200 €, (3x3m) 150 €
3-PUBLICIDADE NO CATALOGO OFICIAL
Contra capa: 150 € .Verso da contra capa: 80 €,Verso da capa 80 €, 1 Pagina a cores: 60 €
½ Pagina a cores 35 €, ¼ De pagina a cores 25 € .Cartão de Criador 10 €
Qualquer solicitação de informação pode ser efetuada pelo contato: ornigondomar@gmail.com Tlm: 962 780 750

