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SEMINÁRIOS 
TRIBUNA
EDUCAÇÃO – JULHO

PLANEJAMENTO E GESTÃO SUSTENTÁVEL – OUTUBRO

APRESENTAÇÃO
A Educação e a Gestão Sustentável são temas frequentes na mídia e nos debates em todo 
o mundo. A preocupação com o planeta tem gerado soluções criativas em diversos setores 
produtivos. Despertar a atenção de outros segmentos da sociedade para esses temas é a 
motivação da Rede Tribuna para a realização, desde 2003, dos Seminários Tribuna. Os eventos 
são gratuitos e agregam valores positivos à imagem empresarial dos apoiadores. Já foram 
realizadas mais de 200 palestras para a sociedade capixaba, possibilitando a interação do 
público, em condições privilegiadas, com alguns dos melhores palestrantes do Brasil. 

O Seminário Tribuna de Educação visa promover uma reflexão sobre os desafios para a 
construção do conhecimento responsável e cidadão. Já o Seminário Tribuna de Planejamento 
e Gestão Sustentável tem como proposta apresentar os desafios na construção de uma 
sociedade sustentável, cenários e oportunidades para os próximos anos, e exemplos de 
práticas e modelos de gestão capazes de ajudar empresas e profissionais em suas atividades 
diárias e nas tomadas de decisões. 



INSCRIÇÕES
As inscrições são gratuitas e feitas através de link no 
Tribuna Online, ou em link através de e-mail marketing.

PÚBLICO-ALVO
Empresários, autoridades políticas, estudantes, 
educadores, profissionais liberais e do terceiro 
setor, e público em geral.

CADERNO ESPECIAL
Após cada seminário será produzido e veiculado junto com 
A Tribuna, e compartilhado no Tribuna Online, um caderno 
especial, onde os temas serão explorados, ajudando a 
difundir na sociedade ideias e conceitos inovadores.

OPORTUNIDADE DE PATROCÍNIO
APLICAÇÃO DA MARCA DO PATROCINADOR EM:

• 120 inserções na TV Tribuna/SBT

• 02 anúncios de 01 página no jornal A Tribuna

• 12 anúncios de 50 cm/col no jornal A Tribuna

• 160 inserções na Legal FM

• 160 inserções na Tribuna FM Vitória

• 160 inserções na Tribuna FM Cachoeiro

• 40 diárias de Bilboard Slim B no Tribuna Online

• 04 posts no Instagram do Tribuna Online

• 04 posts no Facebook do Tribuna Online

• 04 matérias (caderno especial)

• 01 backdrop

• 01 fundo de palco

• 04 veiculações de filme/VT (01 por evento - material próprio)

• Menção no cerimonial do evento

• Ação de ativação de marca nos eventos (produção de 
responsabilidade do patrocinador)

NÚMERO DE COTAS:
05 (cinco)

VALOR DA COTA
R$ 526.189.00 (quinhentos e vinte e seis mil, cento e oitenta e nove reais)
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