Prezado (a),
Depois de 2 anos na modalidade virtual, o 28º Seminário Internacional de Ciências Criminais do
IBCCRIM será híbrido (presencial com possibilidade de acesso on-line). Realizado na cidade de
São Paulo, entre os dias 19 e 21 de outubro, ocasião em que comemoraremos também os 30
anos do Instituto.
Tudo foi preparado com muito esmero, para uma oportunidade especial de reencontro. Pensamos
a grade para experimentarmos momentos de intensa reflexão sobre os principais problemas do
sistema de justiça penal no Brasil. Trataremos também de temas inovadores, tais como a
intersecção entre processo penal e tecnologia. Será um evento com palestrantes nacionais e
estrangeiros, observadas a paridade de gênero, a representatividade de raça e a presença das
regiões do país. Conheça a programação: https://seminario28.ibccrim.org.br/programacao
Para viabilizar este 28º Seminário Internacional contamos com a contribuição dos escritórios de
advocacia de todo o país. Para isso, oferecemos as contrapartidas abaixo:
Pré-evento
●
Inserção da logomarca nas peças de divulgação do evento disponibilizados no hotsite do
evento e redes sociais do Instituto;
●
Divulgação da logomarca do patrocinador por e-mail, com mailing de mais de 20 mil
pessoas (antes e após o evento);
●
Agradecimento público e nominal nas plataformas digitais do IBCCRIM: Nº de seguidores:
Instagram 68k – Facebook 44k – Twitter 18k - LinkedIn 10k.
Durante o evento
●
Inserção da logomarca em todo material impresso e digital do evento presencial;
●
Inserção do nome do escritório de forma rotativa durante toda a programação, inclusive na
página do evento on line.
●
5 (cinco) acessos gratuitos ao 28º Seminário Internacional para integrantes do escritório
indicados (as) previamente, podendo o escritório escolher a modalidade (presencial ou on line).
Valor de Investimento: R$10.000,00. O valor poderá ser parcelado em até 5 vezes no cartão de
crédito ou boleto bancário.
Patrocine para que continuemos a construir esta história que já leva outros 27 seminários de muita
troca de conhecimento e aprendizados: https://seminario28.ibccrim.org.br/checkout/patrocinador
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