
 

 

Plano B “evento online” 

Fundação MT em Campo 2ª Safra passa a ser “Digital Tech 2ª 

Safra”. 

 
Evento online com duração de 4 horas para apresentação dos 
resultados de pesquisa e posicionamento da Fundação MT, 
com foco nos principais problemas e soluções para o cultivo e 
manejo da cultura do milho e algodão segunda safra. 

            

 

 
Brasil 

 

 

 

 



 

 
 

Produtores, Engenheiros Agrônomos, Técnicos Agrícolas e Consultores. 

 

 

 
*Junho                                                                              300 pessoas 

 

 

Patrocínio 

Cota 1 - Diamante 

Dinâmica de Máquinas passa para Tempo 

R$ 33.000,00 

• 1 VÍDEO DE 05 MINUTOS durante a programação do evento demonstrando a 
tecnologia da máquina ou misto de fala + vídeo; 

• Logo no rodapé da tela do evento; 
• 15 inscrições gratuitas para clientes; 
• 10 inscrições gratuitas para o time do patrocinador; 
• 02 assinaturas premium do aplicativo Fundação MT. 

Aplicação do logo do patrocinador em: 

• E-mail marketing; 

• Jornal virtual; 
• Site Fundação MT; 
• Redes sociais; 
• Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cota 2 - Ouro 

Tempo estação passa para Tempo 

R$ 23.000,00 

• 1 VÍDEO DE 03 MINUTOS durante a programação do evento ou misto de fala + 
vídeo; 

• Logo no rodapé da tela do evento. 
• 15 inscrições gratuitas para clientes; 
• 10 inscrições gratuitas para o time do patrocinador. 
• 02 assinaturas premium do aplicativo Fundação MT. 

Aplicação do logo do patrocinador em: 

• E-mail marketing; 

• Jornal virtual; 
• Site Fundação MT; 
• Redes sociais; 
• Whatsapp. 

 

 

Cota 3 - Prata 

Stand passa a ser logo 

R$ 10.000,00 

• Logo no rodapé da tela do evento. 
• 15 inscrições gratuitas para clientes; 
• 10 inscrições gratuitas para o time do patrocinador. 
• 02 assinaturas premium do aplicativo Fundação MT. 

Aplicação do logo do patrocinador em: 

• E-mail marketing; 

• Jornal virtual; 
• Site Fundação MT; 
• Redes sociais; 
• Whatsapp. 

 

 

 

 



 

Cota Plot 

Ensaio (Genéticas, pragas ou doenças)  

O crédito pode ser revertido em outras ações dentro da Fundação MT ou o 

patrocinador 

pode escolher a devolução do valor. 

 

 

Obs. Na mudança de formato do evento presencial para o online, o valor das 

cotas serão reduzidos e a diferença do crédito pode ser revertido em outras 

ações dentro da Fundação MT ou o patrocinador pode escolher a devolução do 

valor. 

 


