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Se sua empresa atua com 
produtos ou serviços para 
a área de Recursos Humanos, 
A EXPOCARH pode lhe interessar.

Coloque sua empresa em evidência 
no maior evento de Gestão de 
Pessoas de Santa Catarina



ABRH-SC
• Fundada em 1976, representa uma comunidade de mais de 5.000 profissionais de RH em toda SC

• É filiada à ABRH  Brasil, que reúne as mais importantes regiões do país

• 9 regionais (Blumenau, Brusque, Itajaí, Joinville,  Jaraguá do Sul, Florianópolis, Criciúma, Tubarão e Chapecó)

• 120 voluntários

• Mais de 350 empresas catarinenses representadas

• 800 associados



JOINVILLE

JARAGUÁ
DO SUL

CHAPECÓ

CRICIÚMA

LITORAL

TUBARÃO

BLUMENAU

BRUSQUE

FLORIANÓPOLIS

9 regionais



2018 28ª Sobre o Concarh
Maior e mais importante evento de gestão de 
pessoas do sul do Brasil o CONCARH é promovido 
anualmente pela ABRH-SC.
 

Os auditórios especialistas de renome no Brasil e no exterior 

abordam as principais tendências sobre capital humano, através 

de palestras, cases, oficinas, talkshows, enquanto na feira de negócios, 

a EXPOCARH, o público pode conferir os melhores produtos e serviços 

para a área de gestão de pessoas e desenvolvimento humano.

 

Com crescimento contínuo a cada edição, o CONCARH é um evento 

consolidado no mercado catarinense e está na sua 28ª edição.  



Concarh em 
números 



2 DIAS INTEIROS
DE CONGRESSO

35 EXPOSITORES

803 CONGRESSISTAS
NA EDIÇÃO 2017

28 HORAS DE 
CONTEÚDO 

12 JORNALISTAS E ASSESSORES 
DE IMPRENSA FULL TIME

2.212 PARTICIPANTES



2018 28ªPerfil dos
Congressistas



36,6% GERENTES 
E DIRETORES

6,1% OUTROS 

22,6% COORDENADORES 
OU SUPERVISORES

34,7% ANALISTAS /  
ESPECIALISTAS EM RH



Concarh
    em fotos 
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    em fotos 



2018 28ª

Sua marca 
no CONCARH
POR QUÊ? 
Diferencie-se no mercado através de fortalecimento de relacionamento 

com o mercado de Gestão de Pessoas, abra leads para novos negócios, 

posicione e potencialize o reconhecimento da sua marca, valorize e motive 

seus colaboradores, entre outras vantagens. 



Patrocinadores  2016 e 2017



2018 28ª

Formas de 
participação



• Espaço de 12m² com montagem básica

• Marca no site do CONCARH 2018 conforme categoria

• Marca no banner dos patrocinadores no CONCARH 2018 conforme categoria

• 6 Crachás de expositores

• 50% de desconto na compra de pacote de até 8 inscrições congressistas

• Uma inscrição cortesia no CONCARH 2018

• Mailing dos congressistas do CONCARH 2018

CATEGORIA
BRONZE



• Espaço de 18m² com montagem básica

• Marca no site do CONCARH 2018 conforme categoria

• Marca no banner dos patrocinadores no CONCARH 2018 conforme categoria

• Marca nas vinhetas de aberturas do CONCARH 2018 em destaque

• 10 Crachás de expositores 

• 50% de desconto na compra de pacote de até 12 inscrições congressistas

• Três inscrições cortesia no CONCARH 2018

• Encarte de folder de até 4 páginas na bolsa dos congressistas

• Mailing dos congressistas do CONCARH 2018

• Apresentação de vídeo de 30 segundos no dia da abertura do evento

• Vídeo de até 1 minuto

CATEGORIA PRATA



CATEGORIA OURO

• Espaço de 24m² com montagem básica

• Marca no site do CONCARH 2018 conforme categoria

• Marca no banner dos patrocinadores no CONCARH 2018 em destaque

• Marca nas vinhetas de aberturas do CONCARH 2018 em destaque

• Marca nos e-mails marketing do evento em destaque

• Banner no site da ABRH SC randômico

• 15 Crachás de expositores 

• 50% de desconto na compra de pacote de até 20 inscrições congressistas

• 6 inscrições cortesia no CONCARH 2018

• Encarte de folder de até 8 páginas na bolsa dos congressistas

• Encarte de bloco de rascunho e  caneta na bolsa dos congressistas

• Mailing dos congressistas do CONCARH 2018

• Palestra de 45 minutos em auditório livre

• Apresentação de vídeo de 1 minuto nos dois dias do evento

• Possibilidade de sorteio de brinde no palco em um dos dias do evento

• Fixação de um dropbox de 200X300 cm no saguão da secretária   

   (confecção a cargo do patrocinador)



Benefícios exclusivos:
• Marca em todos materiais institucionais  da ABRH SC
• Marca em destaque no site da ABRH SC
• Incluso patrocínio na edição do Prêmio Ser Humano
• Incluso patrocínio do Fórum de Dirigentes de RH
• Marca na abertura dos eventos da ABRH SC
• Possibilidade de participar como Patrocinador/Sponsor 
   em quatro eventos ao longo de doze meses em qualquer 
   regional da ABRH-SC, a sua escolha, acordadas previamente. 

Durante o CONCARH:
• Espaço de 36m²  com montagem básica
• Marca em Destaque na edição do CONCARH 2018
• Marca  em Destaque nos vídeos de abertura dos CONCARH 2018
• Vídeo de até 2 minutos
• 10 inscrições cortesia no CONCARH 2018
• 50% de desconto na compra de mais inscrições do CONCARH 
• Encarte de material na bolsa dos congressistas
• Possibilidade de sorteio de brinde aos congressistas
• Possibilidade de vídeo institucional no CONCARH – limitado a 3 minutos.
• Tempo de fala em plenária de até 5 minuto
• 2 palestras uma em cada dia em auditório livre
• Logo como patrocinador de gestão em todos os materiais de divulgação 
   de eventos da ABRH-SC, exceto nas colunas dos jornais.
• Banner no site da ABRH SC randômico

Pós evento:
• Mailing list dos congressistas pós evento
• Mailing list dos visitantes da feira
• Envio de e-mail marketing para mailing do evento

Antes do CONCARH:
• Marca no link no blog do Congresso
• Marca nos e-mails marketing do evento
• Marca em folders
• Marca em cartazes
• Citação da empresa em materiais divulgadas no newsletter para sócios
• Banner Randômico no blog do Congresso
• Envio de e-mail marketing para mailing da ABRH SC

Patrocínio especial com direito 
a Benefícios por um período de um ano 

Patrocínio
de gestão



• Espaço de 6m² com montagem básica 

• Marca no site do CONCARH 2017

• Quatro crachás de expositores

• 50% de desconto na compra de pacote 

   de até 4 inscrições congressistas

Giro de 
negócios



• Sala Vip

• Patrocínio do restaurante

• Bolsa Congressista

• Cordão Crachá

• Encarte de folder

• Banner na feira 

• Banner simultânea

• Toten na feira

• Nome de auditório

• Patrocínio do coquetel para 

   expositores e diretoria

Outros
produtos de
merchandising
PLANO EXPOSITORES



Secretaria da ABRH - SC
Rua Samuel Heusi, 463 – Sala 813
Centro - Itajaí-SC - CEP 88301-320
(47) 3348 6004 
secretaria@abrhsc.org.br
www.abrhsc.org.br

Comercialização geral
Multfair Network (contato - Jessé Torres)
(48) 3028 6778 | (48) 8414 6778 
jesse@multfairnetwork.com.br

Comercialização 
em Joinville e Região
Mari Batista - (47) 9657 6870
mari@eurho.com.br

Contatos
de venda




