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De 23 a 28 de maio a Complem realizará em formato 
híbrido a 11ª Edição da Agrotecnoleite Complem. Como 
no ano passado, a Feira vai acontecer simultaneamente 
na matriz, nas filiais e através do site.

Estão sendo programadas várias ações nesse período 
com novidades, inclusive, teremos também as Agrolives 
que foram um sucesso em 2021.

O evento é mais uma prestação de serviços para os 
cooperados, produtores rurais, clientes e profissionais 
do agro para adquirir produtos com preços mais 
acessíveis e conhecimento em vários setores do 
agronegócio que envolvem o leite, a carne, os grãos, o 
varejo e a agricultura familiar.

Em 2021, a Agrotecnoleite Complem foi a única feira 
realizada em Goiás de forma híbrida, semipresencial e 
virtual, de acordo com a OCB/Sescoop-Go. O evento 
registrou uma movimentação econômica de mais de 
R$ 200 Milhões.   

A FEIRA 
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Virtual 

* 

*Formato de grande sucesso realizado em 2021 

+ 

Presencial 

Entenda o 
Formato 

Os produtores rurais
terão acesso ao evento
de forma virtual, onde 
os nossos parceiros vão
apresentar seus
produtos/serviços e 
realizar negócios.  

Também poderão
 optar pela forma 

presencial, em uma 
de nossas 14  Lojas, 
onde serão realizadas 
ações e negócios.   



Essa é uma grande oportunidade para sua empresa 
participar deste importante evento do agronegócio. Sua 
marca será agregada a um evento de credibilidade que 
já está em sua 11ª edição. 

Agricultores, Agrônomos, Pecuaristas de leite e de corte, 
Agricultores Familiares, Cooperativas,Associações, 
Comerciantes, Empresários, Estudantes, Instuições 
Pública e Privada, Industrial, Profissionais Liberais e 
Agroindustrial.

FAÇA PARTE DESTE SUCESSO! 

Oportunidade 

Público Alvo 
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Cota Ouro  

Stand Ouro
• ATENDIMENTO ONLINE INTERNO

C/ 4 ATENDENTES

• 4 BANNERS

• 3 SALAS DE REUNIÕES ATÉ 45”

• ÁREA PARA VÍDEOS

• ÁREA DE CONTEÚDO

• DOWNLOAD DE MATERIAIS

• LINKS ÚTEIS

• DESTAQUE DE LANÇAMENTOS

• PALCO DE LIVES

• POP-UP DE ANÚNCIO DO STAND

• APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
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Cota Ouro  
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Cota Ouro  

Contrapartidas:

01. Banner Digital no homepage do evento;

02. Stand ouro: interativo e intuitivo na feira Virtual (Funções do stand na página 03);

03. Logo em nossa homepage;

04. Logo em banner impresso de divulgação em nossas lojas;

05. Logo em material impresso de divulgação do evento;

06. Inserir logo em nossas peças de divulgação em nossas redes sociais;

07. Divulgação de 8 postagens e 6 Storys no período de 23/04 a 26/05/2022

(Produção do material é de responsabilidade do patrocinador);

08. Divulgação de 6 materiais digitais de divulgação via lista de transmissão (WhatsApp) de 

Cooperados e Clientes;

09. Menção como patrocinador no spot e divulgação do evento;

10. Logo no VT de divulgação do evento;

11. Logo em 10 outdoor de divulgação do evento;

12. Anúncio de 1 página na Revista da Complem Especial AgroTecnoleite;
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Cota Ouro  

Contrapartidas:

Investimento: R$ 30.000,00

13. Autorização para distribuição de materiais publicitários em nossas lojas de 23/05 a 

28/05/2022;

14. Espaço para até 14 banners nas lojas Complem (Produção do banner de responsabilidade do 

patrocinador);

15. Menção como patrocinador nas lives;

16. Transmissão da logo nas lives;

17. Veiculação de VT Institucional de até 40" antes e após as lives;

18. Autorização para instalação de banner, infláveis e realização de promoção de vendas em 

nossas 14 lojas, respeitando as normas e cronograma alinhadas com marketing e área comercial;

19. Logo na entrada principal da feira virtual;

20. Logo nas mangas de 200 camisetas promocionais do evento.  
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Cota Prata  

Stand Prata
• ATENDIMENTO ONLINE INTERNO

C/ 2 ATENDENTES

• 2 BANNERS 

• 1 SALA DE REUNIÕES ATÉ 45”

• DOWNLOAD DE MATERIAIS

• LINKS ÚTEIS

• DESTAQUE DE LANÇAMENTOS

• POP-UP DE ANÚNCIO DO STAND

• APRESENTAÇÃO DA EMPRESA
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Cota Prata  05 



06 Cota Prata  

Contrapartidas:

01. Banner Digital no homepage do evento;

02. Stand Prata: interativo e intuitivo na feira Virtual (Funções do stand na página 03);

03. Logo em nossa homepage;

04. Logo em banner impresso de divulgação em nossas lojas;

05. Logo em material impresso de divulgação do evento;

06. Logo em nossas peças de divulgação em nossas redes sociais;

07. Divulgação de 4 postagens e 3 Storys no período de 23/04 a 26/05/2022

(Produção do material é de responsabilidade do patrocinador);

08. Divulgação de 2 materiais digitais de divulgação via lista de transmissão (WhatsApp) de 

Cooperados e Clientes;

09. Menção como patrocinador no spot e divulgação do evento;

10. Logo no VT de divulgação do evento;

11. Logo em 5 outdoor de divulgação do evento;

12. Anúncio de meia página na Revista da Complem Especial AgroTecnoleite;



06 Cota Prata  

Contrapartidas:

Investimento: R$ 20.000,00

13. Autorização para distribuição de materiais publicitários em nossas lojas de 23/05 a 

28/05/2022;

15. Menção como patrocinador nas lives;

16. Transmissão da logo nas lives;

17. Veiculação de VT Institucional de até 40" antes e após as lives;

18. Autorização para instalação de banner, infláveis e realização de promoção de vendas em 

nossas 14 lojas, respeitando as normas e cronograma alinhadas com marketing e área comercial;

19. Logo na entrada principal da feira virtual;

20. Logo nas mangas de 100 camisetas promocionais do evento.  



Meire Almeida
64. 3417-1216 | 62. 98244-4613
agrotecnoleite@complem.com.br

Comercial

www.agrotecnoleitecomplem.com.br

@agrotecnoleitecomplem
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