Este ano a ABASE realiza 42º edição do ENCONTRO BAIANO DE
SUPERMERCADOS considerado um dos maiores e mais importantes
eventos do Nordeste no segmento do varejo, com um público que já
atingiu a marca de 2.000 participantes e mais de 50 patrocinadores
na edição de aniversário dos 41 anos, em 2017. São três dias
exclusivos para aliar entretenimento aos negócios e fomentar boas
oportunidade de prospecção, divulgação de lançamento de produtos,
promover ações de degustação e merchandising para reforço e
ampliação da visibilidade das marcas e networking entre as empresas.

PROGRAMAÇÃO 2018
01/11/2018 – Quinta-feira
15h00 – Acesso aos Convencionais
15h00 – Boas Vindas - Local: Recepção do Hotel
19h00 às 21h45 – Jantar Livre Abertura Oficial do Evento
22h00 – SHOW AO VIVO

02/11/2018 – Sexta - feira
07h00 – Café da manhã – Restaurantes
07h00 – Corrida de 5Km
09h00 às 13h00 – Workshop
10h00 às 17h00 – Piscina do Messias – Atividades e Degustação de Produtos
10h30 – Bingo - Local: Piscina do Messias
11h00 – Torneio de Futebol
11h30 – Hidro - Local: Piscina do Messias
12h00 – Almoço – Restaurantes
14h00 – Jogo na Piscina – Vôlei
15h00 – Momento Infantil 18h00 –
Happy Hour
19h00 às 21h45 – Jantar Livre
Premiação
22h00 – SHOW AO VIVO –
00h00 - Luau

03/11/2018 – Sábado
07h00 – Café da manhã – Restaurantes
09h00 – Palestra
10h00 às 17h00 – Piscina do Messias – Atividades e Degustação
de Produtos
10h30 – Bingo - Local: Piscina do Messias
11h00 – Torneio de Futebol
11h30 – Hidro - Local: Piscina do Messias
12h00 – Almoço – Restaurantes Pelô e Maresia
14h00 – Jogo na Piscina – Pólo Aquático
15h00 – Momento Infantil
19h00 às 21h45 – Jantar Livre - Entrega dos Troféus da ABASE
22h00 – SHOW AO VIVO
00h00 - Luau

04/11/2018 – Domingo
07h00 às 12h00 – Brunch – Restaurante Meu Rei

PACOTE DE HOSPEDAGEM
Preços por pessoa:
ATÉ 30/04/2018 - R$ 1.650,00, por pessoa em apartamento duplo; ATÉ
31/07/2018 - R$ 1.750,00, por pessoa em apartamento duplo; ATÉ
30/09/2018 - R$ 1.850,00, por pessoa em apartamento duplo;
A PARTIR DE 01/10/2018 - R$ 1.950,00, por pessoa em apartamento duplo.
POLÍTICA INFANTIL
VALORES PARA CRIANÇAS NO MESMO APARTAMENTO DOS PAIS
Será permitido no máximo 02 (duas) crianças no mesmo apartamento dos pais, sendo permitido apenas uma
cama extra por apartamento.

POLITICA INFANTIL – CRIANÇAS DE 0 ATÉ 11 ANOS NO APARTAMENTO DOS
PAIS
Criança até 03 anos e 11 meses
Criança de 04 a 11 anos e 11 meses

R$ 350,00
R$ 650,00

COTAS DE
PATROCÍNIO

PATROCINADOR OFICIAL
O patrocinador oficial do Encontro tem direito a colocar a marca da sua empresa
em todos os impressos do evento e 01 toldo de 4m x 4m na Piscina do Messias.
Data: durante todo o evento.
Investimento: R$ 50.000,00 por cota
Número de cotas: 04

JANTAR QUINTA E SEXTA
Momento onde acontecem shows musicais, entrega de troféus e grande
confraternização.
Apresentação de um vídeo institucional com duração de no máximo 2 minutos.
Datas: 01 e 02/11
Investimento: R$ 30.000,00 por cota
Número de cotas: 03 por dia

JANTAR SÁBADO
O jantar de sábado é o mais esperado e onde todos se despedem em clima de
festa de mais um Encontro.
Apresentação de um vídeo institucional.
Data: 03/11
Investimento: R$40.000,00 por cota
Número de cotas: 03

BOAS VINDAS
A chegada é considerada o cartão de visita do Encontro. Todo público participante é
recepcionado com direito à exposição e degustação de produtos.
Data: 01/11
Investimento: R$ 5.000,00 por cota
Número de cotas: 09

CAFÉ DA MANHÃ
Momento em que toda a linha de produtos das empresas patrocinadoras é
degustada pelos participantes do evento. Esse ano será servido nos
Restaurantes.

Data: 02 e 03/11
Investimento: R$12.000,00 por cota/dia
Número de cotas: 04 por dia

ALMOÇO
Esse ano o patrocinador vai poder degustar seus produtos durante os almoços, que serão
servidos nos Restaurantes.
Data: 02 e 03/11
Investimento: R$ 5.000,00 por cota.
Número de cotas: 04 - sendo 2 por dia

BINGO
Será realizada na área da piscina, com a participação de todos. O
patrocinador do dia fará a entrega do prêmio no mesmo local.
Data: 02 e 03/11
Investimento: R$ 4.000,00
Número de cotas: 02, sendo 01 por dia

PALESTRA
Neste momento são abordados assuntos pertinentes a comportamento e motivação. Histórias de
vida, cases de sucesso, conteúdos de grande interesse público. Sempre ministrada por grandes
nomes. As palestras têm como finalidade reciclar os conhecimentos e motivar os profissionais da
área. Apresentação de um vídeo.
Data: 02/11
Investimento: R$15.000,00 por
cota Número de cotas: 03

PALESTRA
Neste momento são abordados assuntos pertinentes ao segmento supermercadista. Sempre
ministrada por grandes nomes do setor. As palestras têm como finalidade reciclar os
conhecimentos e motivar os profissionais da área. Apresentação de um vídeo.
Data: 03/11
Investimento: R$15.000,00 por cota
Número de cotas: 04

MOMENTO INFANTIL
O público infantil é um consumidor de grande potencial. Para tanto, destinamos um momento de
recreação às crianças, onde ocorrem atrações especialmente voltadas a esse público.
Data: 02 e 03/11
Investimento: R$ 5.000,00 por cota/dia
Número de cotas: 02 cotas por dia

LUAU
O momento mais esperado do evento. O luau acontece após o ultimo show e em clima de
descontração e animação os hospedes se despedem do Encontro.
Data: 02 e 03/11
Investimento: R$ 10.000,00 por cota/dia
Número de cotas: 04 cotas por dia

PISCINA DO MESSIAS
Destinada à colocação de stands para degustação de produtos. Neste
ano muitas atrações vão acontecer na área da Piscina.
Data: 02 e 03/11
Área para stand 4x4 - 07 Cotas
R$ 8.000,00 – por cota
Área para balcão 1x1 - 09 Cotas R$
5.000,00 - por cota

HAPPY HOUR
Acontece no fim da tarde em um cenário especialmente escolhido para promoção, onde todos os
participantes apreciam e degustam os produtos das empresas patrocinadoras.
Data: 02 e 03/11
Investimento: R$ 3.000,00 por cota/dia
Número de cotas: 02 por dia

TORNEIO DE FUTEBOL
Para aproveitar a maratona festiva do Encontro, os participantes precisam estar em forma. Para
isso, é disponibilizado um torneio de futebol para o público masculino.
Data: 02 e 03/11
Investimento: R$ 4.000,00 por cota.
Número de cotas: 02

CORRIDA 5 KM
O grande sucesso do encontro. Para não descuidar da forma física, estaremos realizando uma
corrida nas ruas do Iberostar.
Data: 02/11
Largada: 07h00
Investimento: R$ 10.000,00 por cota.
Número de cotas: 04

JOGOS NA PISCINA
Todos podem participar. Os jogos de vôlei e pólo aquático vão possibilitar um melhor
entrosamento entre seus participantes.
Data: 02 e 03/11
Investimento: R$ 3.000,00 por cota.
Número de cotas: 02

HIDROGINÁSTICA
As aulas de hidroginástica vão agitar a Piscina do Messias. Ninguém vai ficar de fora!
Data: 02 e 03/11
Investimento: R$ 3.000,00 por cota.
Número de cotas: 02

BRUNCH
Um dos principais atrativos do evento. É um café da manhã prolongado com
degustação de produtos que acontece das 7h30 às 12h00. Por ser a última atividade
do encontro, tem a responsabilidade de fechar o evento com chave de ouro.
Data: 04/11
Investimento: R$ 7.000,00 por cota
Número de cotas: 02

PRODUTOS NOS APARTAMENTOS
Colocação de produtos nos apartamentos.

Investimento: R$ 7.000,00
Número de cotas: 04

BENEFÍCIOS PARA OS PATROCINADORES
VALOR DO PATROCINIO
R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00

QUANTIDADE
BANNERS
BALÕES
02
NENHUM

R$ 5.100,00 a R$ 12.000,00

03

01

R$ 12.100,00 a R$ 20.000,00

04

02

Acima de R$ 20.000,00

05

03

*A produção dos Banners e Balões é de responsabilidade do patrocinador. Teremos uma empresa
oficial responsável pela produção da Comunicação Visual.
*Merchandising no local do seu momento.
*Colocação de brindes nos apartamentos.

Maiores Informações
www.abase-ba.org.br
(71) 3444-2888
0800 284 8022
(71) 9 9643-6116 (Mauro)

