
 
 

Anexo I  

 

Tipologias de patrocinadores 

 

Poderá escolher entre três patamares para balizar a sua possível participação como 

patrocinador. Sem esquecer que pode sempre optar pela aquisição de mesas ou lugares 

individuais suplementares, a 50 € por pessoa (Sócio), e a 60€ (não Sócio). 

 

Sponsor Vivace: tem direito a 1 mesa para 12 pessoas e o seu logótipo no material de 

divulgação e decoração do evento. Valor : 1.200 €  

 

Sponsor Allegro: 2 mesas, para um total de 24 pessoas; logótipo no material de 

divulgação e decoração do evento; e oferta de materiais / Sampling (uma amostra de 

produto ou peça informativa distribuída aos Convidados). Valor : 2.200 € 

 

Sponsor Maestoso: 3 mesas, para um total de 36 pessoas; logótipo no material de 

divulgação e decoração do evento; oferta de materiais / Sampling (uma amostra de 

produto ou peça informativa distribuída aos Convidados); e espaço para pequeno stand 

promocional. Valor: 3.000 € 

 

 

Para qualquer informação adicional, contacte-nos p.f. através do número de telefone  

21 7950263, ou por email para teresa.lemos@ccitalia.pt  
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Anexo II 

      Jantar de Natal 2018 

14.12.18 - 20h00 

Hotel D. Pedro Palace, Lisboa 

(Traje: fato escuro)  

BOLETIM DE INSCRIÇÃO 

 Desejo reservar ______lugar (es). Preço: 50€ (Cinquenta  euro) por pessoa (sócio) 

 Desejo reservar ______lugar (es). Preço: 60€ (Sessenta euro) por pessoa (não sócio) 

 Desejo participar no evento “Olá Italia” na qualidade de Sponsor Vivace. 

 Desejo participar no evento “Olá Italia” na qualidade de Sponsor Allegro. 

 Desejo participar no evento “Olá Italia” na qualidade de Sponsor Maestoso. 

 

Enviar a ficha de inscrição para o e-mail  teresa.lemos@ccitalia.pt 

O pagamento deverá ser efectuado através de transferência bancária para a conta nº (NIB)  

0007 0007 00131800008 27 - NOVO BANCO 

 

Nome(s)    _______________________________________________________________________________________  

           ___________________________________________________________________________________________  

Empresa   ___________________________________________   Contr.Nº ____________ ____________________  

Morada     

Telefone  ___________________________________  Fax  ________________________ ______________________  

E – mail   _______________________________   Web ______________________________________________ 

Data:  ________________________  Assinatura:______________________________________ 

 

 

NB. A devolução do pagamento será efectuada no caso de cancelamentos recebidos até cinco dias antes do evento 
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