
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AGÊNCIA PARA A PROMOÇÃO DE 
INVESTIMENTO E EXPORTAÇÕES, IP

TA
BE

LA
 D

E 
PA

TR
O

CI
N

AD
O

RE
S 

SP
O

M
SO

RS
 T

AB
LE

“Industrialization: Innovation and Diversification 
of the National Economy ”

“Industrialização: Inovação e Diversificação 
da Economia Nacional”

LEMA / THEME



1. Pacote Diamante (2.000.000,00Mt) | Diamond Package (2.000.000,00Mt)

a) Proceder o lettering exterior da tenda em 3 unidades (1 frontal e 2 nas laterais) da logomarca da empresa;

b) Colocar à disposição quatro stands (36m2) na entrada do Pavilhão para exposição de seus produtos e serviços, de acordo com o layout;

c) Oferta de meia página no catálogo oficial da FACIM;

d) Oferecer espaço para colocação de 50 bandeiras de exterior no recinto da FACIM;

e) Colocar 6 placas de publicidade na vedação do recinto da FACIM (medidas 3x2m);

f) Conceder 25 cartões de livre trânsito:

g) Oferta de 25 cartões de parqueamento semanal;

h) Oferta de 150 bilhetes de acesso a Feira, válidos pelo período de realização da FACIM;

i) Colocação do logotipo da empresa no material promocional do evento;

j) Disponibilização de uma área exterior para ativação da marca da empresa;

k) 45 minutos - organização de um seminário temático.

2. Pacote Platina (1.500.000,00Mt) | Platinum Package (1.500.000,00Mt)

a) Autorizar a colocação de vinil (lettering exterior) na parte superior lateral do Pavilhão;

b) Colocar à disposição dois stands (18m2) para exposição de seus produtos e serviços, de acordo com o layout do pavilhão:

c) Oferta de uma página no catálogo oficial da FACIM;

d) Oferta de espaço para colocação de 30 bandeirinhas no recinto da FACIM;

e) Oferta de 20 cartões de livre trânsito;

f) Oferta de 20 cartões de parqueamento semanal;

g) Oferta de 100 bilhetes de acesso a feira, válidos pelo período de realização da FACIM;

h) Colocação do logótipo da empresa no material promocional da FACIM;

i) Disponibilização de uma área exterior para activação da marca da empresa;

j) 45 minutos - organização de um seminário temático.

3. Pacote Ouro (1.200.000,00Mt) | Gold Package (1.200.000,00Mt)

a) Colocar à disposição dois stands (18m2) para exposição de seus produtos e serviços, de acordo com o layout do pavilhão;

b) Oferta de espaço para colocação de 20 bandeirinhas no recinto da FACIM;

c) Oferta de 15 cartões de livre trânsito;

d) Oferta de 15 cartões de parqueamento semanal;

e) Oferta de 75 bilhetes de acesso a feira, válidos pelo período de realização da FACIM:

f) Colocação do logótipo da empresa no material promocional da FACIM;

g) Disponibilização de uma área exterior para ativação da marca da empresa.

Observação: As despesas com a concepção, produ-
ção e montagem é da responsabilidade do parceiro, 
cabendo a organização a indicação do espaço.



4. Pacote Prata (1.000.000,00Mt) | Silver Package (1.000.000,00Mt)

a) Colocar à disposição dois stands (9m2) para exposição de seus produtos e serviços, de acordo com o layout do pavilhão;

b) Oferta de 10 cartões de livre trânsito;

c) Oferta de 10 cartões de parqueamento semanal;

a) Oferta de 75 bilhetes de acesso a feira, válidos pelo período de realização da FACIM;

b) Oferta de espaço para colocação de 25 bandeirinhas no recinto da FACIM;

c) Disponibilização de uma área exterior para ativação da marca da empresa.

5. Pacote Cultural (2.600.000,00Mt) | Cultural Package (2.600.000,00Mt)
Produção dos (3) dias de espectáculos, incluindo:

1. Montagem do palco completo incluindo a régie;

2. Aluguer de som, luz e fogo de artifício;

3. Contratação dos artistas e Mestre de Cerimónias

Benefícios para o patrocinador:

a) Um (1) stand modular de nove metros quadrados (9m2), para a “empresa” expor os seus produtos e serviços, durante o período da realiza-
ção da feira;

b) Exploração do espaço reservado aos espetáculos para a montagem de painéis e outros materiais publicitários da empresa, durante a 
realização dos eventos:

c) Exploração do espaço da FACIM para activação da marca;

d) Oferta de uma página no catálogo oficial da FACIM;

e) Disponibilização de espaço para Colocação de 3 banners medidas (3x2m) no recinto reservado à espectáculos;

f) Exploração de um (1) mini-restaurante para venda dos produtos da empresa;

g) Inserção do logótipo da Empresa nos materiais promocionais do evento

h) Conceder 15 cartões de livre trânsito;

i) Oferta de 15 cartões de parqueamento semanal;

i) Oferta de 150 bilhetes de acesso à Feira, válidos pelo período de realização da FACIM.



6. Pacotes de Apoio(500.000/800.000 Mt) | Support Package (500.000/800.000Mt)

1. Patrocínio de material promocional

2. Patrocínio das cerimónias de galardoação dos expositores

3. Patrocínio de Sala de Conferências

4. Patrocínio em produtos ou serviços da empresa

5. Apoio a área sanitária 

Benefícios para o patrocinador:

a) Oferta de um (1) stand (9m2);

b) Disponibilização de espaço para Colocação de 3 banners na vedação da Feira nas medidas (3x2m);

c) Oferta de 10 cartões de livre trânsito:

d) Oferta de 10 cartões de parqueamento semanal;

e) Oferta de 50 bilhetes de acesso a feira, válidos pelo período de realização da FACIM,

f) Disponibilização de uma área exterior para ativação da marca da empresa.

7. Pacotes de Publicidade / Advertising Packages

a)  Capa - 75.000 MT

b) Contra Capa - 50.000 MT

c) Interior

1. PÁgina inteira - 25.000 MT

2.  Meia página - 15.000 MT

3. Um quarto - 12.500

CONTACTOS / CONTACTS:
Jossias Sozinho (+258 84 935 5930 / 87 935 5930)
Elídio Banze (+258 84 504 9966 / 87 504 9966)

info.apiex@apiex.gov.mz


