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Desenvolvimento
Moageiro
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Abril | 2020

CURITIBA/PR

Realização

Associadas
Apoiadoras

Apoio Institucional

Santa Catarina

moatrigo.com.br/investidor

Executivos
Gestores
Colaboradores
Fornecedores
“Realizado pelo Sinditrigo|PR e promovido por suas Associadas e Colaboradoras, o Moatrigo foi
cuidadosamente elaborado a partir da opinião da Indústria para ampliar o desenvolvimento proﬁssional.”
Daniel Kümmel | Presidente Sinditrigo|PR

O Workshop
Moatrigo
é para
todos

Gerar crescimento
sustentável da Indústria
pela promoção do
desenvolvimento moageiro,
por meio da capacitação e
aprimoramento
proﬁssional.

Com um Workshop focado na capacitação e
aprimoramento proﬁssional, serão oferecidos
treinamentos simultâneos, divididos por áreas
selecionadas do parque moageiro, que proporcionarão
o desenvolvimento necessário para ampliar a
performance produtiva, operacional e de resultados.
O Moatrigo propõe um formato inovador e traz a
dinâmica dos workshops em formato multissalas com
treinamentos simultâneos, inspirado em eventos de
sucesso realizados nos Estados Unidos. Esse formato
permitirá ao participante concentrar o
desenvolvimento em sua área de atuação ou expandir o
conhecimento em outras áreas para ampliar a
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A estrutura e abordagem dos temas estão sendo
organizados de modo a atender executivos, gestores,
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integração e possibilitar sua evolução proﬁssional na
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colaboradores e fornecedores do parque moageiro por
meio de proﬁssionais especialistas que efetivamente
possam ensinar e transferir conhecimento técnico com
a melhor qualidade e atualização disponível.
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Local

.com.br

Four Points by Sheraton

Curitiba

Localizado em uma região privilegiada de Curitiba, o Hotel Four Points by Sheraton
Curitiba é vizinho dos melhores shoppings, restaurantes e do centro empresarial. O hotel
foi eleito durante 9 anos seguidos como o melhor hotel de Curitiba.
Os apartamentos e suítes contam com facilidades para quem viaja a trabalho ou lazer.
Além disso, para momentos de bem-estar, dispõe de uma completa infraestrutura, com
piscina semi-olímpica, coberta e climatizada, saunas seca e úmida, ﬁtness center e SPA,
que tem variadas terapias e opções de relaxamento.
Além disso, a região possui uma diversiﬁcada rede de hotéis que atenderão a todos os
gostos e orçamentos.

Endereço:
Av. Sete de Setembro, 4211 - Água Verde
Curitiba - PR, 80250-210
Telefone: (41) 3340-4000

Estrutura

.com.br

Um workshop qualitativo começa no planejamento
Da posição de cada cadeira à seleção dos melhores palestrantes, o Moatrigo foi idealizado e desenvolvido nos mínimos detalhes, para
oferecer a qualidade e garantir o fortalecimento da Indústria Moageira por meio do desenvolvimento proﬁssional.

Programação* | Abril 2020
15

Qua

16

AUDITÓRIO | 14:00 - 15:00

MERCADO | PLENÁRIA DE ABERTURA:

Tema ∆
SALA MOAGEM | 15:20 - 16:40

SALA TRIGO | 15:20 - 16:40

Tema α

Tema 1

ADMINISTRAÇÃO:

ÁTRIO |

Qui

OPERAÇÃO:

Coﬀee Break

| 16:40 - 17:00

AUDITÓRIO | 09:00 - 10:00

Apresentação Âncora:

Palestrante Especial
SALA MOAGEM | 10:10 - 11:30

SALA TRIGO | 10:10 - 11:30

Tema I

Tema A

REGULAMENTAÇÃO:

ÁTRIO |

INSUMOS:

Coﬀee Break

| 11:30 - 11:50

SALA MOAGEM | 17:00 - 18:20

SALA TRIGO | 17:00 - 18:20

SALA MOAGEM | 11:50 - 13:10

SALA TRIGO | 11:50 - 13:10

Tema β

Tema 2

Tema II

Tema B

ADMINISTRAÇÃO:

OPERAÇÃO:

REGULAMENTAÇÃO:

INSUMOS:

ESPAÇO EXCLUSIVO | 19:00 - 21:00

RESTAURANTE | 13:10 - 14:30

Coquetel

Almoço
AUDITÓRIO | 14:30 - 16:00

MERCADO | PLENÁRIA DE ENCERRAMENTO:

Com formato inovador, o Moatrigo permitirá ao participante
concentrar o desenvolvimento em sua área de atuação ou
expandir o conhecimento em outras áreas para ampliar sua integração.
A primeira edição do Workshop Moatrigo será dividida em cinco Áreas de Interesse:
MERCADO | ADMINISTRAÇÃO | REGULAMENTAÇÃO | OPERAÇÃO | INSUMOS

Tema Ω
AUDITÓRIO | 16:00 - 16:15

Conclusão
* A programação pode ser alterada sem aviso prévio.
Consulte o Portal Moatrigo para se manter atualizado.

Investimentos

.com.br

Investidor do
Desenvolvimento
Moageiro
Patrocinador é aquele que paga para expor sua marca, produtos e
serviços aos participantes de eventos almejando negócios.
Mas o Patrocinador Moatrigo é um parceiro Investidor da capacitação e
aprimoramento da Indústria Moageira, que proporcionará crescimento
sustentável e a geração de muito mais negócios.
Esse investimento se transformará em potencial oportunidade para
atender a demanda de uma indústria que quer crescer e evoluir ainda
mais, em conjunto com sua rede de fornecedores e parceiros.

Selo de Patrocinador Investidor
Para destacar o essencial apoio dos Patrocinadores como Investidores,
o Moatrigo disponibilizará um selo anual para cotas identiﬁcadas
que destacará esses parceiros do desenvolvimento.
O Selo poderá ser utilizado em materiais de divulgação*,

Nós investimos
no desenvolvimento
Moageiro

como impressos, assinaturas de e-mail e mídias sociais.
Mostre a todos que é um Investidor do Desenvolvimento Moageiro.
* Veriﬁque no Manual do Investidor as orientações e limitações de uso.

Investidor

Moatrigo
moatrigo.com.br

Marca
Investidor

O Investidor Diamante é o maior incentivador do
desenvolvimento moageiro.
Por isso, sua marca terá as maiores dimensões e o

Investidor

Diamante

investimento garantirá a mais completa cesta de
contrapartidas.
Além de garantir o naming rights da Sala Trigo, com
capacidade para até 230 participantes, e possibilitar a
indicação* de dois palestrantes, também receberá um
espaço de 6 m² no centro da área de convivência para sua
atuação comercial.

Nós investimos
no desenvolvimento
Moageiro

Investidor

Diamante
moatrigo.com.br

Marca
Investidor

Contrapartidas | Investidor Diamante
Naming Rights
Marca aplicada
da Sala Trigo,
em destaque nos
com capacidade materiais impressos*,
para até 230
site e mídias sociais
participantes

Indicação* de
dois palestrantes
para Sala Trigo

Inserção de
folder* no kit
do participante

Espaço com
6 m² no centro
da área de
convivência

Pitch de 3 min
apresentado
no início das
sessões

Preferência para
investimento
adicional da
Cota Bronze

Entrega de
brinde* no kit
do participante

Marca aplicada
em destaque na
Revista Moatrigo

Dez inscrições
cortesia de
participante

Investimento no Desenvolvimento Moageiro | Diamante

R$ 47.000,00

O Investidor Platinum+ é tão importante para o
desenvolvimento moageiro, que ganhou um
Plus.

Investidor

Platinum+

Garantindo a primeira posição de marca de sua categoria
de investimento, receberá uma cesta de contrapartidas a
altura de sua importância.
Além de garantir o naming rights da Sala Moagem, com
capacidade para até 115 participantes, e possibilitar a
indicação* de um palestrante, também receberá um espaço
de 6 m² no centro da área de convivência para sua atuação
comercial.

Nós investimos
no desenvolvimento
Moageiro

Investidor

Platinum+
moatrigo.com.br

Marca
Investidor

Contrapartidas | Investidor Platinum+
Naming Rights
Marca aplicada
da Sala Moagem,
em destaque nos
com capacidade materiais impressos*,
para até 115
site e mídias sociais
participantes

Indicação* de
dois palestrantes,
uma para Trigo e um
para Sala Moagem

Inserção de
folder* no kit
do participante

Espaço com
6 m² no centro
da área de
convivência

Pitch de 2 min
apresentado
no início das
sessões

Preferência para
investimento
adicional da
Cota Bronze

Entrega de
brinde* no kit
do participante

Marca aplicada
em destaque na
Revista Moatrigo

Oito inscrições
cortesia de
participante

Investimento no Desenvolvimento Moageiro | Diamante

R$ 38.000,00

O Investidor Platinum se destaca pela
exclusividade na busca do desenvolvimento
moageiro.

Investidor

Platinum
Nós investimos
no desenvolvimento
Moageiro

Investidor

Platinum
moatrigo.com.br

Marca
Investidor

Com a marca alinhada entre os maiores investidores, terá
seu destaque reconhecido em uma cesta de contrapartidas
especial.
Seu investimento possibilitará a indicação* de um
palestrante e também receberá um espaço de 3,4 m² na
área de convivência para sua atuação comercial.

Contrapartidas | Investidor Platinum
Marca aplicada
Espaço com
em destaque nos
3,4 m² no centro
materiais impressos*,
da área de
site e mídias sociais
convivência

Indicação* de
um palestrante

Inserção de
folder* no kit
do participante

Pitch de 1 min
apresentado
no início das
sessões

Entrega de
brinde* no kit
do participante

Preferência para
investimento
adicional da
Cota Bronze

Marca aplicada
em destaque na
Revista Moatrigo

Investimento no Desenvolvimento Moageiro | Diamante

Sete inscrições
cortesia de
participante

R$ 29.000,00

O Investidor Ouro tem a honra de receber a cor
do trigo.
A cesta de contrapartidas do Investidor Ouro contempla as

Investidor

Ouro
Nós investimos
no desenvolvimento
Moageiro

Investidor

Ouro

moatrigo.com.br

Marca
Investidor

mais essenciais ações para exposição de marca. É o
Investimento que permitirá demonstrar seu apoio ao
Moatrigo por completo.

Contrapartidas

Entrega de
brinde* no kit
do participante

Marca aplicada nos
materiais impressos*,
site e mídias sociais

Inserção de
ﬂyer* no kit
do participante

Marca aplicada
em destaque na
Revista Moatrigo

Cinco inscrições
cortesia de
participante

Investimento no Desenvolvimento Moageiro | Ouro

R$ 19.000,00

O Investidor Prata tem os itens ideais para
participar do desenvolvimento moageiro.
Além de sua presença no Moatrigo, O Investidor Prata

Investidor

Prata
Nós investimos
no desenvolvimento
Moageiro

Investidor

Prata

moatrigo.com.br

Marca
Investidor

conta com uma cesta de contrapartidas de exposição com
foco no reforço de sua marca.

Contrapartidas
Marca aplicada nos
materiais impressos*,
site e mídias sociais

Entrega de
brinde* no kit
do participante

Marca aplicada
na Revista
Moatrigo

Três inscrições
cortesia de
participante

Investimento no Desenvolvimento Moageiro | Prata

R$ 16.000,00

O Investidor Bronze é a prova que os pequenos
detalhes sempre fazem toda a diferença.
Uma seleção de opções para ampliar a exposição da marca

Investidor

Bronze

do investidor foi cuidadosamente preparada.
São itens que complementam outros patrocínios ou podem
ser investidos separadamente.
Aproveite essa oportunidade e não deixe de participar. A
Cota Bronze garante uma inscrição cortesia de participante.
O Investimento Bronze estará disponível após os
Investidores Diamante, Platinum+ e Platinum declinarem
de seu direito de preferência. Durante esse período, será
criada uma lista de espera para outros Investidores.

Nós investimos
no desenvolvimento
Moageiro

Investidor

Bronze
moatrigo.com.br

Marca
Investidor

Conﬁra as Opções de Investimento Bronze:

Opções de Contratação | Investidor Bronze
Brunch Exclusivo

R$ 30.000,00

Cocktail

R$ 30.000,00

Coﬀee Break

R$ 15.000,00

Mala do Kit Participante

R$ 25.000,00

Capa de cadeira

R$ 16.000,00

Cordão de credencial

R$ 14.000,00

Acesso Internet

R$ 10.000,00

Investimentos adicionais
Folder* no Kit do Participante
Para cada 4 páginas (2 folhas/1 dobra ou 6 folhas/2 dobras) A3

Flyer* no Kit do Participante
2 páginas (1 folha) A4

Brindes* no Kit do Participante
A soma da largura, altura e profundidade não deve superar 18cm

Livro* no Kit do Participante
Livro formato A5 até 100 páginas

Pitch de 1 min
Investimento para capa 1min de vídeo

Marca no site
Marca do investidor aplicada em proporção de 30% do principal investidor

Marca nas mídias
Marca do investidor aplicada em proporção de 30% do principal investidor

R$ 5.000,00
R$ 3.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00

Resumo de
Investimentos

Investidor

Investidor

Diamante

Platinum+

Sala Trigo

Sala Moagem

Marca aplicada nos materiais impressos*,
site e mídias sociais

Em Destaque

Espaço no centro da área de convivência
Pitch apresentado no início das sessões

Investidor

Investidor

Investidor

Platinum

Ouro

Em Destaque

Em Destaque

Em Destaque

6 m²

6 m²

3,5 m²

3 min

2 min

1 min

Preferência para investimento adicional da
Cota Bronze

1º

2º

3º

Indicação* de palestrante

2*

2*

1*

Folder*

Folder*

Folder*

Folder*

Sim*

Sim*

Sim*

Sim*

Marca aplicada na Revista Moatrigo

Em Destaque

Em Destaque

Em Destaque

Em Destaque

Sim

Inscrições cortesia de participante

10

8

7

5

3

R$ 47.000,00

R$ 38.000,00

R$ 29.000,00

R$ 19.000,00

R$ 16.000,00

Naming Rights

Inserção de impresso* no kit do participante
Entrega de brinde* no kit do participante

INVESTIMENTO

Prata

Investidor

Bronze

Flyer

1

INVESTIMENTO
Brunch Exclusivo

Preferência 1º

Preferência 2º

Preferência 3º

Opcional

Opcional

R$ 30.000,00

Cocktail

Preferência 1º

Preferência 2º

Preferência 3º

Opcional

Opcional

R$ 30.000,00

Coﬀee Break

Preferência 1º

Preferência 2º

Preferência 3º

Opcional

Opcional

R$ 15.000,00

Mala do Kit Participante

Preferência 1º

Preferência 2º

Preferência 3º

Opcional

Opcional

R$ 25.000,00

Capa de cadeira

Preferência 1º

Preferência 2º

Preferência 3º

Opcional

Opcional

R$ 16.000,00

Cordão de credencial

Preferência 1º

Preferência 2º

Preferência 3º

Opcional

Opcional

R$ 14.000,00

Acesso Internet

Preferência 1º

Preferência 2º

Preferência 3º

Opcional

Opcional

R$ 10.000,00

Observações Importantes
- Todas as informações presentes neste ou em outro material do Workshop Moatrigo poderá ser alterada sem prévio aviso.
- As imagens utilizadas são ilustrativas, não necessáriamente representando o produto ﬁnal.
- As informações mais atualizadas serão publicadas no portal do workshop: moatrigo.com.br

* Indicação de Palestrantes
Os palestrantes indicados serão primeiramente avaliados pela Comissão Organizadora do Moatrigo. A indicação deve seguir a lista de temas relevantes que a
comissão estabeleceu (Administração, Operação, Regulamentação, insumos e mercado). Caso a indicação não seja aprovada, será solicitada nova indicação pelo
Investidor ou sugerida pela Comissão. As regras, formas de indicação e outros detalhes deverão ser consultados no Manual do Investidor.
O palestrante terá o compromisso por contrato de não identiﬁcar o Investidor por sua marca ou relacionar diretamente seus produtos e serviços.
Os palestrantes indicados terão seus custos subsidiados na integralidade pelo Investidor, como eventuais honorários, passagens, translados, hospedagem,
alimentação, etc.

* Folders, Flyers, Brindes e Livros
Todo e qualquer material listado nas Contrapartidas de Investimento, como como Folders, Flyers, Brindes e livros, deverão ser produzidos, subsidiados e entregues
a organização do Moatrigo pelo Investidor conforme Manual do Investidor.

* Cordão de Credencial, Mala do Kit Participante e Capas de Cadeira
Todos os itens necessários à organização ou que tenham sua marca, terão sua produção sob responsabilidade da organizacão do Moatrigo. O layout será de
responsabilidade do Investidor, conforme Manual do Investidor, e entregue em tempo hábil para produção.

* Aplicação de Marca
Matriz de Aplicação
para adequação de peso
para marcas verticais

A Marca do Investidor será aplicada seguindo rigorosamente a Matriz de Aplicação
disponível Manual do Investidor, seguindo as dimensões básicas abaixo:

Diamante

Platinum+

Platinum
Ouro

100%

85%

80%

Prata

70%

60%

Bronze

50%

Apoio

40%

Inscrições
Executivos
Gestores
Colaboradores
Fornecedores

O Workshop
Moatrigo
é para
todos

O Workshop foi elaborado para iniciar com duas turmas e evoluir
de acordo com a necessidade da Indústria Moageira.
Por isso, as inscrições para participação do Moatrigo são
limitadas e atendem a melhor capacidade de transferência de
conteúdo e baixa disperção.

Não deixe para última hora.
Garanta sua participação com valores promocionais.

1ª Fase de
Vendas
01/10/2019 a
31/12/2019

2ª Fase de
Vendas
01/01/2020 a
28/02/2020

3ª Fase de
Vendas
01/03/2020 a
14/04/2020

Associadas e Colaboradoras Sinditrigo|PR

R$ 240,00

R$ 320,00

R$ 480,00

Patrocinadoras, Apoiadoras e Moinhos

R$ 270,00

R$ 360,00

R$ 540,00

Outras

R$ 300,00

R$ 400,00

R$ 600,00

Os participantes terão 10% de desconto na aquisição de mais de 5 inscrições em simultâneo e 20% na aquisição mais de 10
inscrições também em simultâneo. Nestes casos, deverá solicitar a Organização do Moatrigo o boleto de pagamento.

Revista
Moatrigo

.com.br

Revista Moatrigo
O lançamento da Revista Moatrigo, em conjunto com o Workshop, é um
marco na busca pelo desenvolvimento moageiro. Ela ampliará o
conteúdo do Workshop com um material rico e ilustrativo.
Inicialmente com duas edições anuais, uma por semestre, a Revista
Moatrigo será referência do setor por ser exclusivamente destinada a
Indústria Moageira.
Sua primeira edição trará entrevistas de todos os palestrantes do
Workshop, trazendo mais detalhes e informações que complementarão
todo treinamento.

2000

500

Exemplares

E-mails semanais
enviados

30%

4

Executivos e
Gestores

Mídias Sociais
Compartilhadas

Não deixe sua marca, produtos e
serviços de fora desse lançamento.

ANÚNCIO DE CAPA:
Dimensões: 210mm x 60mm
Sangra: 5 mm
Formato: JPG* ou PDF*

MATÉRIA OU
ANÚNCIO

1ª EDIÇÃO
SEMESTRAL

R$ 4.000,00

INFORME PUBLICITÁRIO DE CAPA:
Dimensões: 210mm x 60mm
Sangra: 5 mm
R$
Formato: JPG* ou PDF*
Matéria: 2 páginas

4.500,00

2ª EDIÇÕES
ANUAIS

QUARTA CAPA:
Dimensões: 210mm x 280mm
Sangra: 5 mm
Formato: JPG* ou PDF*

R$ 3.000,00

R$ 5.500,00

R$ 3.000,00

R$ 5.500,00

R$ 2.000,00

R$ 3.500,00

R$ 1.800,00

R$ 3.000,00

R$ 900,00

R$ 1.500,00

DUPLA:
Dimensões: 420mm x 280mm
Sangra: 5 mm
Formato: JPG* ou PDF*
DUPLA

DUPLA MEIA:
Dimensões: 420mm x 140mm
Sangra: 5 mm
Formato: JPG* ou PDF*

SEGUNDA CAPA:
Dimensões: 210mm x 280mm
Sangra: 5 mm
Formato: JPG* ou PDF*

R$ 2.500,00

SEGUNDA CAPA

2ª EDIÇÕES
ANUAIS

QUARTA CAPA

R$ 7.000,00

R$ 8.000,00

1ª EDIÇÃO
SEMESTRAL

R$ 4.000,00
DUPLA MEIA

PÁGINA:
Dimensões: 210mm x 280mm
Sangra: 5 mm
Formato: JPG* ou PDF*

SEGUNDA CAPA E PRIMEIRA FOLHA:
Dimensões: 420mm x 280mm
Sangra: 5 mm
Formato: JPG* ou PDF*

R$ 3.000,00

SEGUNDA CAPA E PRIMEIRA FOLHA

TERCEIRA CAPA:
Dimensões: 210mm x 280mm
Sangra: 5 mm
Formato: JPG* ou PDF*
TERCEIRA CAPA

R$ 2.000,00

R$ 5.500,00

PÁGINA

MEIA HORIZONTAL:
Dimensões: 210mm x 140mm
Sangra: 5 mm
Formato: JPG* ou PDF*

R$ 3.500,00
MEIA
HORIZONTAL

ÚLTIMA FOLHA E TERCEIRA CAPA:
Dimensões: 420mm x 280mm
Sangra: 5 mm
Formato: JPG* ou PDF*
ÚLTIMA FOLHA E TERCEIRA CAPA

R$ 3.000,00

R$ 5.500,00

MEIA
VERTICAL

MEIA VERTICAL:
Dimensões: 105mm x 280mm
Sangra: 5 mm
Formato: JPG* ou PDF*

R$ 900.000,00 R$ 1.500,00

Polices
Revista Moatrigo
• Recebemos arquivos fechados somente em PDF.
• A sangria deve ter 5 mm e estar presente nos quatro lados do anúncio.
• Anúncio de página dupla deve ser fechado em duas páginas simples, respeitando o formato de página individual. A compensação deve estar nos exatos 5 mm da
sangria para que o encaixe das páginas seja possível sem excessos.
• O arquivo deve conter marcas de corte em todos os lados.
• As marcas de corte, tabelas de cores e outras especiﬁcações técnicas não devem invadir a sangria, ou seja, devem ﬁcar fora da área do anúncio.
• As imagens e cores devem estar em 300 DPIs e em CMYK. Nossas revistas são impressas em 4 cores. Portanto, não é possível a utilização de uma quinta cor
(Pantone/Spot Color) no anúncio.
• O anúncio deve ter uma área de segurança de corte de 5 mm para cada lado, contada a partir da linha de corte para dentro. Nenhuma imagem ou texto deve
ultrapassála, pois ela assegura que todas as informações saiam na página. Qualquer item (texto ou imagem) que invadir a margem de segurança de corte podem
ser cortados pelo reﬁle e consequentemente, não aparecer na revista.
• Arquivo com fundo e/ou chapado preto deve ser calçado e não deve ultrapassar a área máxima de cobertura de 320.
• Para imagens em EPS não deve ser utilizado a separação de canal DCS, pois baixa a resolução da imagem.
• Em casos de EPS gerados a partir de um programa de ilustração (Ilustrator, Freehand, CorelDraw), é necessário a transformação de todas as fontes em curva.
Logo, o EPS deve ser rasterizado no PHOTOSHOP. Depois de cumpridas as etapas anteriores, o arquivo deve ser aplicado em um programa de editoração (quark ou
page maker) e assim deve ser gerado o PDF.
• Não devem ser forçados Bold ou Italic na palheta (quark ou pagemaker). É preciso o uso da fonte correta. Ex: se estiver usando futura, use futura bold, futura
italic, etc.
• É necessário veriﬁcar se o PDF está centralizado, ou seja, os 4 lados do anúncio devem estar iguais.
• Sempre que possível enviar junto com arquivo uma prova digital (homologada), de preferência no padrão ISO. Esta prova deve ser tirada do PDF onde está
fechado o anúncio. A prova de cor é de fundamental importância, tanto para atender o padrão de cores existente como para detectar erros no arquivo.
• Para anúncios de página dupla evite textos na lombada. Porém quando necessários, recomenda-se que a separação seja feita entre palavras e não entre letras.
Somente é aconselhável a separação de uma mesma letra ou palavras em páginas diferentes, quando a fonte utilizada for grande.
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