PROJETO COMERCIAL

INSPIRAR PESSOAS
para potencializar o coletivo
14 A 16 DE MAIO DE 2018
EXPOGRAMADO
PROMOTORA

PROJETO COMERCIAL

O ESARH

reúne cerca de mil
participantes a cada edição, em
sua maioria diretores de empresas,
gestores, coordenadores e profissionais
da área de Recursos Humanos, de
origem nacional e internacional.
Mais de 1.200 empresas públicas e
privadas e representantes de todos
os setores da economia brasileira
e sul-americana já participaram do
encontro.

ESARH

ENCONTRO SUL-AMERICANO
DE RECURSOS HUMANOS

NÚMEROS DE 2016:
Nº pessoas:

900 participantes
Palestrantes:

54 palestrantes
Patrocinadores:

10 patrocinadores
Expositores:

32 expositores

EDIÇÃO 2018:
14 a 16 de maio de 2018
(segunda a quarta-feira)

EXPOSIÇÃO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS

A exposição ocorre durante o encontro,
onde circulam mais de mil pessoas em
um espaço exclusivo para informações
com as últimas novidades sobre
serviços e tecnologias do setor. São
mais de 40 expositores distribuídos
em 3.750m² de feira.

Local do evento:
ExpoGramado
Av. Borges de Medeiros, 4111 - Centro
Gramado - RS, 95670-000
Estimativa público visitante:

1.000 pessoas
Estimativa de expositores:

40 empresas/entidades
Metragem a ser ocupada pela feira:

3.750 m²
ADMINISTRAÇÃO ESARH 2018:
ARH Serrana
Rua Ítalo Victor Bersani, 1134
Caxias do Sul/RS - CEP: 95050-520
Fone: 54 3228 7332
E-mail: esarh@esarh.com.br
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ENTIDADE PROMOTORA
A abrangência da Associação Serrana de Recursos Humanos (ARH Serrana)
pode ser medida em números. Caxias do Sul soma 178.235 trabalhadores
formais atuando em 33.830 empresas. A associação está intimamente ligada
a esse contingente. A entidade iniciou suas atividades na cidade em 29 de
abril de 1988. Sem fins lucrativos, a ARH Serrana é focada no desenvolvimento
do capital humano, representando os profissionais de qualquer formação que
atuem na gestão de pessoas e que exerçam funções de lideranças nas empresas
da região serrana do Rio Grande do Sul.

33.830 EMPRESAS
178.235 TRABALHADORES

Diretoria da ARH Serrana
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POTENCIAL ECONÔMICO DA
REGIÃO METROPOLITANA DA
SERRA GAÚCHA
A Serra Gaúcha possui grande potencial e
importância econômica para o estado e para
o país. Caxias do Sul é o segundo maior polo
metalmecânico do Brasil.
Bento Gonçalves é referência na produção
de móveis, no cultivo de videiras e na
fabricação de vinhos.
Veranópolis detém a maior produtora de
biodiesel do Rio Grande do Sul. Além disso,
a Serra Gaúcha é modelo no setor de turismo,
serviços e eventos, sendo reconhecida em
todo o país por suas belezas naturais e
atrativos para os visitantes.

A REGIÃO METROPOLITANA
DA SERRA É COMPOSTA POR:
13 municípios
700 mil pessoas
Setor Moveleiro:

2.700 empresas
45 mil trabalhadores
Setor Metalmecânico:

3.000 empresas
71 mil trabalhadores
Setor Têxtil:

150 empresas
30 mil trabalhadores
Setor Vinícola:

735 empresas
15 mil trabalhadores
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GRAMADO:
A SEDE DO ESARH

Terceiro destino mais desejado do Brasil,
Gramado encanta com suas ruas floridas,
com os detalhes da arquitetura e sua
hospitalidade. A beleza do outono, o
aconchego da lareira e do vinho no inverno,
a alegria e o colorido das flores na primavera
e a energia do verão fazem de Gramado uma
cidade simplesmente surpreendente!
Além disso, possui a maior infraestrutura
turística do estado, com centro de feiras
e eventos, ampla rede hoteleira e rede
gastronômica que garante um atendimento
simultâneo de 15.000 pessoas. Gramado
é um shopping a céu aberto. É impossível
não levar os produtos com a cara da cidade,
como chocolates caseiros, malhas, móveis,
artesanato, couro e produtos coloniais. É
uma visita inesquecível porque oferece
verdadeiros espetáculos, que fazem brilhar
os olhos.
Possui um interior riquíssimo em paisagens
ainda inexploradas, compostas por vales,
rios e cachoeiras, e cada recanto conta um
pouco da história da cidade, preservada pelos
descendentes dos colonizadores alemães e
italianos. É inesquecível, porque se destaca
e faz surgir e crescer um sentimento
profundo por este lugar tão especial.

EXPOGRAMADO
Complexo criado para atender diversos tipos
de eventos de negócios e turismo na cidade
de Gramado, como congressos, convenções,
exposições, feiras comerciais e shows em
um espaço multifuncional.
Os pavilhões versáteis podem ser adaptados
à cada porte de evento.
Complementam a infra-estrutura o centro
de convenções com palco e três auditórios,
área verde, mezanino para restaurante, bar,
copa, sala de reuniões.
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PERFIL DOS EXPOSITORES
Segmentos:
ALIMENTAÇÃO
*
*
*
*

Refeições Coletivas
Refeição-Convênio
Vale-Alimentação
Cesta Básica

CONSULTORIAS
*
*
*
*
*

Gestão e Organizacional
Outplacement / Recolocação
Recrutamento e Seleção
Treinamento e Desenvolvimento
Remuneração e Benefícios

EDUCAÇÃO CORPORATIVA
*
*
*
*
*

Universidades / Faculdades
MBAs
Escolas de Idiomas
Editoras
Vídeos de Treinamento

GESTÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
* Trabalhos Temporários e Efetivos
* Cooperativas de Trabalho
* Internet - site de empregos

SAÚDE
*
*
*
*
*
*
*

Assistência Médica
Assistência Odontológica
Seguro Saúde
Medicina Ocupacional
Medicina Preventiva
Ginástica Laboral / Qualidade de Vida
Segurança e Saúde no Trabalho

SERVIÇOS
*
*
*
*

Segurança Patrimonial e Pessoal
Limpeza e Conservação
Centro de Convenções
Locação e Venda de Equipamentos para
Treinamento
* Lazer e Turismo

SEGUROS

* Previdência Privada
* Seguros em Geral

TECNOLOGIAS

* Software de Gestão de Pessoas
* Software p/ Desenvolvimento Organizacional
* E-learning
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PERFIL DO PÚBLICO VISITANTE
Com edições a cada dois anos, o ESARH reúne a cada
encontro cerca de mil participantes, em sua maioria diretores
de empresas, gestores, coordenadores e profissionais da área
de Recursos Humanos, de origem nacional e internacional.
Dada sua abrangência e relevância, já reuniu em sua
trajetória mais de 1.200 empresas públicas e privadas,
representantes de todos os setores da economia brasileira e
sul-americana.

ORIGEM DOS PARTICIPANTES
Região Sul - 48%
Região Sudeste - 31%
Região Centro-Oeste - 9%
Região Nordeste - 7%
Região Norte - 1%
Exterior - 4%
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EVENTOS PARALELOS
Priorizando sempre a diversidade e a
sustentabilidade enriquecedora, o ESARH
oferece uma gama de atividades para
enaltecer o debate, a análise avançada em
potencialidade, aprendizagem e convivência
humana integrada. Na última edição, reuniu
mais de 60 conferencistas, coordenando
mais de 50 atividades técnicas e de
integração, entre elas: grandes vivências,
oficinas vivenciais, conferências magnas,
talkshows, cases, palestras interativas,
prêmio ESARH, etc.

PRÊMIO ESARH
Em sua 8ª edição, o Prêmio ESARH
contempla cases nacionais e internacionais
e objetiva reconhecer e incentivar as
melhores práticas nas modalidades:
Potencialização de Equipes, Gestão
de Pessoas e Responsabilidade Social.
Busca, ainda, promover a pesquisa e a
produção científica, bem como estimular e
compartilhar a produção do conhecimento
e o pensamento crítico sobre as práticas
realizadas e mensuração de resultados.
O Prêmio proporcionará um importante
reconhecimento público aos seus resultados,
projetando seu trabalho em nível nacional e
internacional.

VISITA TÉCNICA NA EXPO ESARH
Oportunidade para que a comunidade de
Recursos Humanos da região tenha contato
com produtos e serviços e participe de
palestras das empresas expositoras.
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40 anos

COTAS DE PATROCÍNIO
CONTRAPARTIDA

BRONZE

PRATA

OURO

Cortesias p/ o ESARH 2018

1

2

4

6

8

Sistema QrCode

1

1

2

2

2

12m2

18m2

24m2

30m2

72m2

X

X

X

X

X

Stand feira
sem montagem básica (m2)
Divulgação de material
institucional dentro das
pastas do evento

DIAMANTE MASTER

X

Nome do palco PRINCIPAL
Batizado I - Nome da empresa

em um salão de atividades e apresentação de vídeo institucional no
local nomeado

X

Batizado II - Apresentação de
vídeo institucional de 2 minutos
antes das conferências magnas

X

X

Inclusão da logomarca

Divulgação da empresa em materiais
impressos do evento (anúncios,
folders, banners, outdoors e mala
direta); site com hiperlink, materiais
de apoio aos participantes (pasta e
programa oficial)

Mailing dos participantes do
ESARH 2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Logo da empresa em
auditório principal

X

Indicação de coordenador de
mesa em atividade temática

X

X

Encarte de blocos e canetas
produzidos pelo patrocinador
nas pastas dos congressistas

X

X

Exclusividade de segmento
por cota de patrocínio

X

Investimento R$ até 31/12

15.000,00 22.500,00 32.000,00 45.000,00 70.000,00

Investimento R$ após 31/12 18.000,00 24.000,00 38.400,00 54.000,00 84.000,00
INVESTIMENTO PARA EXPOSITORES

ATÉ 31/12
R$ 650,00 m²

APÓS 31/12
R$ 700,00 m²
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MAPA DO EVENTO

ACESSO PRINCIPAL

Arena
ExpoEsarh

Palco
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PATROCINADORES (ÚLTIMAS EDIÇÕES)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AANERGS
ABRH
ABTD
ADRH BENTO GONÇALVES
APLUB EMPRESARIAL
BEBIDAS FRUKI
BRADESCO SAÚDE
CENEX
CIC CAXIAS DO SUL
CIEE RS
CÍRCULO
CRA-RS
ECO BENEFÍCIOS
EMPRESAS RANDON
FUNDAÇÃO CEEE
FUNDAÇÃO DOM CABRAL
GOL
GOOD CARD
GRUPO PRATO FEITO
HOSPITAL MOINHOS DE
VENTO
HP INVENT
IBM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INSOFT4
INSTITUTO BRASILEIRO DE
COACHING
MARCOPOLO
METLIFE
ODONTOPREV
PETROBRÁS
PGQP RS
QUALITYMARK
REVISTA AMANHÃ
REVISTA EXAME
SAPORE
SBDG
SEBRAE/RS
SIMECS
SOMOS TECNOLOGIA
TABONE
TRABALHO JÁ
UNIMED
UNIODONTO
UNIODONTO-RS
UNISINOS
VAGAS TECNOLOGIA
UNILASALLE CANOAS RS

CONTATO COMERCIAL
ARH SERRANA
Rua Ítalo Victor Bersani, 1134
Caxias do Sul/RS - CEP 95050-520
Fone: 54 3228 7332
E-mail: esarh@esarh.com.br

PROJETO COMERCIAL

Promotora:

www.esarh.com.br

