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“O que mais aprecio no
LEDforum, além da excelente
qualidade dos profissionais
trazidos, é sua proposta de
ser um momento de inspiração
para a comunidade de
profissionais de iluminação.
A cada ano vejo o evento
tornando-se mais robusto em
conteúdo, público, organização
e criatividade”
Gilberto Franco
lighting designer titular da
Franco Associados (Brasil)

APRESENTAÇÃO
A cada nova edição, o LEDforum ganha em escala e diversidade,
se consolidando como o mais importante congresso brasileiro de
iluminação. O evento, que reuniu 520 participantes em 2017, é
composto por área de exposição e uma jornada de palestras e
painéis com grandes protagonistas da iluminação mundial.
O LEDforum propõe um olhar panorâmico e atual do que está
acontecendo no Brasil e no mundo com a prática profissional
no desenho da luz artificial em projetos de iluminação e é uma
oportunidade única no calendário brasileiro de confraternização
e networking para profissionais do setor.
O LEDforum 2018 acontece nos dias 23 e 24 de agosto, no Tivoli
Mofarrej Conference Hotel, São Paulo.
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“O LEDForum é o momento
do ano no qual podemos
expandir nossos horizontes
profissionais sem sair de
casa. Ótima curadoria!”
Monica Lobo
lighting designer
titular do LD Studio (Brasil)

AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES
QUANTO À QUALIDADE DO EVENTO

EVOLUÇÃO DO PÚBLICO
O número de participantes cresce a cada ano e, em todas
suas edições, o LEDforum teve inscrições esgotadas.
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A cada ano, mais participantes avaliam o evento como excelente e bom.
Em 2017 nada menos do que 100% dos congressistas avaliaram
positivamente o evento.
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PERFIL DOS PARTICIPANTES - EDIÇÃO 2017
O LEDforum é o único evento no Brasil que reúne um público
profissional altamente especializado em iluminação.
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AVALIAÇÃO DOS PATROCINADORES
QUANTO À QUALIDADE DO PÚBLICO
Ponto fundamental do LEDforum é a qualidade do público presente que,
segundo avaliação dos patrocinadores, evolui a cada ano. Em 2017, 100%
dos patrocinadores avaliaram positivamente o público presente.
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“O LEDforum é um
evento de muito alto
nível profissional, que
traz muita inspiração”
Pascal Chautard
lighting designer titular da
Limarí Lighting Design (Chile)

Pascal Chautard
Chile

PALESTRANTES
O LEDforum reúne
anualmente, sob
cuidadosa curadoria,
grandes nomes do
lighting design e de
áreas correlatas para
discutir a aplicação da
tecnologia LED, conceitos
e rumos da iluminação.
Conheça alguns dos
profissionais que já
dividiram sua experiência
com nosso público:

Andreas Schulz
Alemanha

Anna Sbokou
Grécia

Kaoru Mende
Japão

Maurici Ginés
Espanha

Dean Skira
Croácia

Paula Carnelós
Brasil

Guinter Parshalk
Brasil

Kai Pippo
Suécia

Rogier Van der Heid
Holanda

Dr. Kevin Houser
EUA

Deborah Burnett
EUA

Victor Palácio
México

Mônica Lobo
Brasil

Jan Ejhed
Suécia

Claudia Paz
Peru

Gilberto Franco
Brasil

Christopher Bauder
Alemanha

Iain Ruxton
Reino Unido

Aleksandra Stratimirovic
Sérvia

Esther Stiller
Brasil

Gerd Pfarré
Alemanha

Christopher Cuttle
Nova Zelândia

Fernanda Carvalho
Brasil

Mariana Novaes
Brasil

Rafael Gallego
Espanha

“O LEDForum não é somente
um evento sobre tecnologia,
mas, principalmente, uma
fonte de inspiração para
o mercado brasileiro de
iluminação”
Fernando Prado
diretor criativo da Lumini

PATROCÍNIOS
PATROCÍNIO GOLD
benefícios
- Logomarca aplicada em toda comunicação do evento
- Logomarca aplicada no hotsite do evento www.ledforum.com.br
- 5 inscrições gratuitas para o evento
- 30% de desconto para a aquisição de inscrições adicionais e 50% de desconto para grupos com mais de 10 inscritos
- inserção de material promocional na sacola dos participantes
- participação com lançamento na matéria de cobertura do evento, que será publicada nas revistas L+D e Lumière
- Mailing completo dos participantes do LEDforum

PATROCÍNIOS
PATROCÍNIO SILVER
benefícios
-

Logomarca aplicada em toda comunicação do evento
Logomarca aplicada no hotsite do evento www.ledforum.com.br
2 inscrições gratuitas para o evento
30% de desconto para a aquisição de inscrições adicionais e 50% de desconto para grupos com mais de 10 inscritos
inserção de material promocional na sacola dos participantes
participação com lançamento na matéria de cobertura do evento, que será publicada nas revistas L+D e Lumière
Mailing completo dos participantes do LEDforum

EXTRAS
ESTANDE

DISPLAY

Uma das mais efetivas formas de
participação no LEDforum são as
palestras. Na grade oficial de palestras
do evento, apenas 4 são oferecidas a
patrocinadores que desejam apresentar
aos participantes conteúdo de qualidade
para a qualificação técnica da audiência.
Uma forma elegante e muito eficiente de
promover sua marca.

O LEDforum possui uma área de
networking circundada por 17
estandes, nos quais os patrocinadores
tem a oportunidade de expor produtos
e estabelecer um ponto de encontro
com o público do evento.

Outra opção bastante eficiente para a
divulgação da marca no evento são os
displays. São 7 locais espalhados pela
área de networking que funcionam
como um excelente ponto de contato
com os participantes.
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“O LEDforum é uma excelente
oportunidade para a troca de informações
e aprendizado sobre as vastas e dinâmicas
possibilidades que os LEDs oferecem para
nós, lighting designers, na nova era da
iluminação digital”
Prof. Andreas Schulz
lighting designer titular da
Licht Kunst Licht (Alemanha)

AÇÕES
PROMOCIONAIS
DURANTE O EVENTO
Os patrocinadores podem ainda
optar por uma das opções de
merchandising disponíveis
para ativação de sua marca no
LEDforum. Mais uma forma
de comunicação estratégica
para impactar o selecionado
público presente no evento e
se destacar.
Além das opções aqui
apresentadas, novas ideias
de projetos e ações especiais
são muito bem-vindas. Fale
conosco e juntos criaremos um
case de sucesso.

AÇÕES
PROMOCIONAIS

CAPA DE CADEIRAS
DO AUDITÓRIO

OFERECIMENTO E CAPA
DE CADEIRAS DO ALMOÇO

logotipo aplicado em todas
as cadeiras do auditório

logotipo aplicado em todas as
cadeiras e em display sobre todas
as mesas das salas de almoço

VENDIDO

VENDIDO

CREDENCIAIS E CORDÕES
logotipo aplicado na
credencial e nos cordões de
todos os participantes

VENDIDO

OFERECIMENTO
DE PALESTRA
logotipo aplicado na programação
oficial do evento (site e impressa)
e apresentação do palestrante
feita, no palco, por representante
da empresa

AÇÕES
PROMOCIONAIS

COMUNICAÇÃO VISUAL

JANTAR NA PRIMEIRA NOITE

AÇÕES ESPECIAIS

material de comunicação
adesivado nos espelhos
dos toaletes do evento

inclusão na programação oficial do
LEDforum, concepção, seleção do público
a ser convidado, convite e follow-up ativo

traga sua ideia e teremos o prazer
de desenhar um projeto exclusivo
para sua marca

VENDIDO

AÇÕES
PROMOCIONAIS

INTERNET

CADERNO + CANETA

GARRAFAS DE ÁGUA

logotipo aplicado no cartão com o nome
da rede e senha do wi-fi (escolhidos
pelo patrocinador), entregue a todos os
participantes no credenciamento,
em cartazes espalhados pelo evento
e em 1 estação de recarga de celular.

inserção de caderno e caneta
promocionais na sacola dos
participantes

logotipo aplicado em 1.500
garrafas de água distribuídas
durante o evento

VENDIDO

VENDIDO

VENDIDO

“Há 8 anos, o uso da tecnologia LED
no Brasil ainda dava seus primeiros
passos. O LEDforum, edição após edição,
disseminou o conhecimento sobre o
que foi uma completa revolução na
iluminação e sem dúvida contribuiu para
que o desenvolvimento de produtos e
projetos LED no Brasil atingissem outros
patamares, em menos tempo. Mas vai
além disso: hoje, vemos o LEDforum
como uma grande celebração, e principal
encontro para troca de conhecimentos
e experiências de quem vive e faz a
iluminação brasileira. É fonte de real
satisfação e orgulho fazermos parte
dele desde o início, e também motivo
para agradecermos”
Fabio Keti Nagata
diretor de marketing da Omega Iluminação

REALIZAÇÃO:
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www.ledforum.com.br

