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PREZADO PATROCINADOR,
Este documento contém as instruções, cronogramas, regras e
disposições, com toda as orientações necessárias para garantir
uma excelente participação de sua empresa no CIO Meeting
2022.
Desejamos sucesso a todos e contamos com sua colaboração no
envio das informações solicitadas, de acordo com o cronograma
estabelecido, procurando não ultrapassar as datas limite
indicadas.
Todas as normas que regem o evento devem ser lidas e
repassadas a todos os funcionários das empresas participantes
do CIO Meeting 2022, fornecedores e contratados, a fim de evitar
transtornos de última hora. Sugerimos ainda que o responsável
pelo envio das informações mantenha consigo uma cópia de
todos os formulários enviados à coordenação do evento.
Para a divulgação da logomarca de sua empresa solicitamos que
a mesma seja enviada em vetor ilustrador ou CorelDraw + PSD
(photoshop) e png. A organização do evento não é responsável
pela manipulação de imagens e deverá receber nas datas
indicadas as logomarcas nos arquivos acima solicitados.
Colocamo-nos ao seu inteiro dispor para esclarecer dúvidas e
contribuir no que for necessário.
Cordialmente,
Diretor de Comunicações
Wellington Coelho

APRESENTAÇÃO

O maior Grupo de Gestores de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Estado do Ceará.
O GGTIC-CE é uma associação civil de fins não econômicos,
cuja missão é fomentar a troca de experiências entre associados
e outras entidades similares de outras regiões, divulgar cases de
sucessos de tecnologia, buscar sinergia para desenvolvimento
de necessidades comuns às empresas do grupo de associados e
fortalecer canais locais de fornecedores de tecnologia.
.

MISSÃO
É fomentar a troca de experiências entre associados e outras
entidades similares de outras regiões, divulgar cases de
sucessos de tecnologia, buscar sinergia para desenvolvimento de
necessidades comuns às empresas do grupo de associados e
fortalecer canais locais de fornecedores de tecnologia.

CONCEITO
O CIO MEETING é o principal evento organizado pelo
Grupo de Gestores de TIC do Ceará - GGTIC-CE.
Através de um ciclo de palestras de alto nível e reuniões com
fornecedores, o CIO MEETING promoverá a oitava edição do
encontro anual da comunidade executiva de TIC do Ceará.
Em 2022 o evento ocorrerá no Hotel Vila Galé Cumbuco, uma
das melhores estruturas de resort do Ceará. Será facultado aos
associados do GGTIC-CE a hospedagem no Hotel durante o final
de semana do evento, com sua família.
O evento conta com uma agenda de trabalhos em um dia, que
inicia às 8h no Salão de Eventos Marés, preparado para receber
200 pessoas, com muito conforto. Durante o evento os
patrocinadores e apoiadores terão a oportunidade de falar
diretamente com os associados, que são gestores em sua área
de atuação profissional, e tomadores de decisão sobre TIC em
nosso Estado. O encerramento do evento será com o sorteio de
brindes e um coquetel entre associados e patrocinadores.

OBJETIVO
Promover em um dia, um ambiente para relacionamentos e
negócios, abordando temas da atualidade. Além de debater os
desafios, impactos tecnológicos e novas tendências de mercado
através de seus palestrantes e patrocinadores.

LOCAL, DATA E HORÁRIO
O Cio Meeting 2022 será realizado no salão Vila Galé Master,
localizado no Hotel Vila Galé Cumbuco ‐ Praia do Cumbuco, Rua
Lagoa das Rosas, 05, Caucaia/CE, no dia 08/04/2022, das 08h
às 22h.

HOSPEDAGEM
Nas cotas de patrocínio não estão inclusas hospedagem dos
representantes do patrocinador no resort, mas assegura a
mesma tarifa do grupo.
Para as reservas de hospedagem dos Patrocinadores no Vila
Galé Cumbuco.
Entrar em contato diretamente com o Setor de Reservas
Individuais (e-mail: cumbuco.reservas@vilagale.com).
Deverão se identificar como patrocinadores do EVT CIO
MEETING 2022, considerar mínimo de 02 diárias (no período de
07 a 10/04/2022). MEDIANTE DISPONIBILIDADE.
Telefone para reservas: (71) 3263 9999

PLANO DE DIVULGAÇÃO
Todos os documentos do evento produzidos para divulgação nas
mídias sociais, site, revistas, etc. serão personalizados com a
inserção das logomarcas dos patrocinadores e apoiadores.

ESPAÇOS PARA PATROCINADORES E APOIADORES
As empresas interessadas podem participar com espaços para
montagem de estandes, salas individuais para reuniões (privates
room) ou como apoiadores.
Prazo para reserva: será admitida reserva prévia dos
espaços até o dia 20/12/2021.
Depois desta data será necessária a confirmação da reserva por
meio de assinatura do contrato, e pagamento de 20% (vinte por
cento) do valor total da reserva, a título de garantia, que, em caso
de desistência, não será restituído em função de compromissos
previamente assumidos pela organização do evento.
A data limite para participação é 25/03/2022.

CONTATO PARA MAIORES INFORMAÇÕES:

Michelinne Maciel (Delfos Eventos)
E-mail: michelinne@delfoseventos.com.br ou
ciomeeting@ggtic-ce.org.br
Fone: (85) 9.8841.2010

MONTADORAS OFICIAIS
Empresa: A&M Montagens e Eventos
Contato: Cristiane Costa
(cristiane@aemmontagens.com.br) (85) 9 8863.2023 /
(85) 3535.5900
Site: www.aemmontagens.com.br
Empresa: Stand Show Locações
Contato: Dilma Soares (dilma@standshow.com.br)
(85) 3444.3350 / 9 9991.6833
Site: www.standshow.com.br

COTA DIAMANTE
APARTAMENTOS DE 30m² COM MOBÍLIA DE SALA DE ESTAR
QUE PERMITE REUNIÕES DE ATÉ 15 PESSOAS, COM TV
PARA PROJEÇÕES.
O fornecedor terá direito a livre acesso às palestras, coffee- breaks,
almoço, coquetel de encerramento com os CIOs. Poderá ainda
incluir 02 (dois) logotipos no banner do evento e em todo o
material digital como Patrocinador Master. A agenda de reuniões será
controlada pelo cerimonial e assegura que todos os CIOs participarão
das reuniões com todos os fornecedores, para isso haverão rodadas
de sessões dos CIOs com fornecedores cada uma com 30 minutos
de duração.
Valor da Cota: R$ 40.000,00
Quantidade de Representantes: 4 (quatro) pessoas
Não inclui hospedagem dos representantes do fornecedor no resort, mas assegura a mesma
tarifa do grupo; (Todos os privates terão serviço de água e refrigerante durante o período das
apresentações dos patrocinadores). Serviço de alimentos e bebidas adicionais, deverão ser
feitas diretamente com o Setor de Eventos do Vila Galé Cumbuco, pelo e-mail:
cumbuco.grupos@vilagale.com - Telefone de contato: (71) 3263 9999.

OURO
ESPAÇO ABERTO DE 6m² (2m X3m) COM PÉ DIREITO ATÉ
2,70m, NO SALÃO DO EVENTO, SEM MOBÍLIA, TABLADO OU
DIVISÓRIAS, ONDE O FORNECEDOR MONTARÁ O ESTANDE, A
SEU CRITÉRIO E RESPONSABILIDADE.
O fornecedor terá direito a livre acesso às palestras, coffee-breaks,
almoço, coquetel de encerramento com os CIOs. Poderá ainda
incluir 01 (um) logotipo no banner do evento e em todo material
digital como Patrocinador. Haverá um registro das visitas dos CIOs
aos estandes. Os estantes podem ficar abertos ao público até o
encerramento do evento.
Valor da Cota: R$ 20.000,00
Quantidade de Representantes: 2 (duas) pessoas

Não inclui hospedagem dos representantes do fornecedor no resort, mas assegura a mesma
tarifa do grupo; Durante o evento terá serviço de água e café para os participantes e
patrocinadores. Serviço de alimentos e bebidas adicionais, deverão ser feitas diretamente com
o Setor de Eventos do Vila Galé Cumbuco pelo e-mail: cumbuco.grupos@vilagale.com.
Telefone de contato: (71) 3263 9999.

COTA APOIO
O apoiador terá acesso às palestras, coffee-break, almoço,
coquetel de encerramento com os CIOs (um representante),
poderá ainda incluir 01 (um) logotipo no banner do evento e
em todo o material digital como Apoiador.
Valor da Cota: R$ 10.000,00
Quantidade de Representantes: 1 (uma) pessoa
Não inclui hospedagem dos representantes do fornecedor no resort, mas assegura a
mesma tarifa do grupo;

COTA CUSTOMIZADA
O evento possui um modelo de patrocínio através de cotas préestabelecidas, o que não impedirá propostas de patrocínio
customizadas. As mesmas serão recepcionadas pela
organização do evento, e encaminhadas à Diretoria do GGTIC
para aprovação.

APOIO INSTITUCIONAL
Terá direito a inserir seu logotipo no banner do evento e em todo
o material digital como Apoiador Institucional.
Reservado para órgãos e entidades sem fins lucrativos que
apoiar a realização do evento.
Haverá também espaço de trabalho no salão de eventos
reservado para a mídia especializada que desejar cobrir o evento.

O QUE O PATROCINADOR PODE OFERECER?
Material publicitário / institucional ou brinde, para as bolsas que
serão entregues a todos os associados participantes do evento;
Entrega de brindes durante as visitas aos estandes e privaterooms;
Kit ou mimo de boas-vindas para os quartos dos associados
hospedados;
Descontos: Em seus produtos e serviços aos inscritos no evento;
Brinde especial para o encerramento do evento, a ser sorteado
pela diretoria do GGTIC e um representante do patrocinador.

VISITAÇÃO ESTIMULADA AOS
ESTANDES E PRIVATES
Brinde master a ser entregue no encerramento do evento, a todos
os associados que preencherem o cartão de visitação,
disponibilizado a todos os patrocinadores DIAMANTE e OURO.

DISPOSIÇÕES GERAIS
1) A formalização da participação se dá mediante a
assinatura do contrato e a emissão de nota e boleto do
GGTIC-CE, com prazo de pagamento de 15 dias. A data limite
para participação é 25/03/2022.
2) Obedeceremos a ordem de assinatura de contrato para definir
ordem das private-rooms e estandes.
3) Mailing dos participantes: Será enviado a todos os
patrocinadores e apoiadores após o encerramento das inscrições
dos participantes, no dia 05/04/2022. E cinco dias após o evento,
no dia 13/04/2022.
4) Montagem e decoração do estande e/ou private: Deverá ser
acompanhada por um representante do patrocinador, no dia
07/04/2022. A organização do evento não aceitará nenhuma
responsabilidade pela montagem e recebimento de material a ser
distribuídos no estande e/ou private. É expressamente proibido
a entrada de material e/ou montagem de equipamentos no
dia do evento 08/04/2022.
5) Fornecedores: Deverá ser enviado a organização do evento os
dados de todos os fornecedores e/ou funcionários que vão
acompanhar a montagem (nome completo, RG, CPF e placas
dos veículos), para autorização da entrada no local do evento,
até o dia 31/03/2022. Terão acesso as instalações do evento
somente para montagem, carga e desmontagem de
equipamentos e material, com acesso liberado um dia antes do
evento 07/04/2022, das 9h às 15h.

6) Credenciamento: Será realizado na área externa do Salão Vila
Galé Master, no dia 08/04/2022, das 08h às 9h.
7) Sorteio de brindes: Não será possível a realização de sorteios
de brindes nos espaços dos estandes, ficando restrito o sorteio
para o encerramento do evento pela diretoria do GGTIC e um
representante do patrocinador.
8) Redistribuição de Área: A qualquer tempo, a bem geral, poderá
a organização do evento redistribuir os setores ou os estandes,
respeitando as dimensões e características especificadas em
contrato. Os estandes que não forem ocupados pelos expositores
até 24 horas antes da inauguração do evento serão considerados
abandonados, ficando a Organização autorizada a utilizá-los. O
expositor não terá direito a reembolso dos pagamentos
efetuados.
9) Utilização de Espaço pelo Expositor: É expressamente proibida
a utilização de outras áreas além do espaço locado para seu
estande para fins promocionais de sua empresa e/ou produto. Os
corredores do Evento são de uso comum, não sendo permitido
utilizá-los com finalidades comerciais de qualquer tipo. Em
nenhuma hipótese devem ser levados, a quaisquer áreas e/ ou
dependências do Salão de Eventos, produtos explosivos de
qualquer natureza.
10) Espaço Aéreo: A organização do evento se reserva o direito
de utilização do espaço aéreo da área para fins de decoração,
cenografia e sinalização. Sendo assim, é expressamente proibida
a fixação de banners, painéis, e/ou qualquer outro elemento no
espaço aéreo da área de exposição sem prévia autorização.

11) Segurança: A segurança interna do estande e private,
durante e após o funcionamento da exposição, será de inteira
responsabilidade do expositor. A organização do evento não
aceitará nenhuma responsabilidade por perda ou danos a
estandes, produtos expostos ou objetos de propriedade pessoal.
12) Som: Os Expositores não poderão manter som ambiente em
seus estandes e partes comuns do Salão de Eventos. É
expressamente proibido o uso de amplificadores de som.
13) Alimentos e Bebidas: Toda e qualquer solicitação/contratação
de serviço de buffet deverá ser feita diretamente ao Hotel Vila
Galé Cumbuco (setor de eventos). É expressamente proibido a
contratação desse serviço de outros fornecedores.
14) Internet: A organização do CIO Meeting disponibilizará pontos
de internet WiFi durante evento. Cada patrocinador/expositor
poderá solicitar senha de acesso.
15) Ambulância: A organização do evento manterá uma unidade
móvel para remoção em casos emergenciais durante toda a
realização do evento.
16) Exposição de logomarca: Reforçamos que só é permitida a
exposição de 1 (uma) logomarca na testeira dos estandes.
Qualquer exibição diferente dessa norma deverá ser previamente
aprovada pela organização do evento. E deverá ser enviada no
prazo solicitado em vetor ilustrador ou CorelDraw + PSD
(photoshop) e png. A organização do evento não é responsável
pela manipulação de imagens e deverá receber nas datas
indicadas.

17) Representantes extras: Será cobrado uma taxa de
participação, no valor de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e
cinco reais) por pessoa, é proibido a solicitação de representantes extras por terceiros, ficando restrito ao patrocinador. A
data limite para a solicitação é dia 25/03/2022.
18) Desmontagem dos estandes e entrega da chave dos Private
Room devem ocorrer impreterivelmente nos horários
estabelecidos do dia 08/04/2022, sob pena de multa no valor de
R$ 1.323,00 (valor equivalente a uma diária) para os privates, e
multa no valor de R$ 3.600,00 (valor equivalente a uma diária do
salão master) para os estandes.
19) Eventos extra promocionais: Qualquer evento promocional
realizado por parte do patrocinador que não esteja na grade de
eventos do CIO Meeting 2020, a organização do evento tem que
ser previamente avisada e o mesmo deve ser negociado
diretamente com o HOTEL.

CALENDÁRIO
ENVIO DE INFORMAÇÕES E/OU MATERIAL:
DATA
FINAL

ATIVIDADE / DATA LIMITE

E-MAIL / ENDEREÇO

25/03/2022

Envio de logomarca em formatos:
vetor ilustrador ou CorelDraw+PSD
(photoshop) e png

michelinne@delfoseventos.com.br

25/03/2022

Envio dos dados dos patrocinadores
(nome completo, nome para crachá,
CPF e RG).

michelinne@delfoseventos.com.br

23/03/2022

Envio dos dados dos fornecedores
(nome completo, RG e CPF).

michelinne@delfoseventos.com.br

Entrega de material publicitário /
institucional ou brinde, para a bolsa
do evento.

Delfos Eventos (Endereço: Rua Formosa,
800 - Bairro Cidade Nova - Maracanaú-CE l
CEP: 61930-010)

05/04/2022

MONTAGEM E DESMONTAGEM
DATA
FINAL

HORÁRIO

ATIVIDADE

07/04/2022

9h às 15h

08/04/2022

15h às 18h

08/04/2022

17h às 20h

Devolução da chave dos Private Room para
a organização do evento.

08/04/2022

22h às 2h

Desmontagem de estandes e retirada de
equipamentos e materiais da Exposição

Montagem de estandes

Entrega da chave do Privates Room

MAPA DO EVENTO
1 – Salão Principal do Evento (abertura, palestras e encerramento)
2 – Estandes (Qtd: 13)
3 – Private Rooms (Qtd: 6)
4 – Restaurante para o almoço

MAPA DOS STANDS

REALIZAÇÃO
Grupo de Gestores de Tecnologia da Informação
e Comunicação do Estado do Ceará
CNPJ: 11.983.637/0001-61
www.ggtic-ce.org.br / www.ciomeeting.com.br

ORGANIZAÇÃO E VENDAS
DELFOS EVENTOS
Michelinne Maciel – Produção
e-mail: michelinne@delfoseventos.com.br
(85) 9 8841-2010

LOCAL DO EVENTO
HOTEL VILA GALÉ CUMBUCO
PRAIA DO CUMBUCO
Rua Lagoa das Rosas, 05 - CEP: 61600-000 | CAUCAIA
CEARÁ GPS: S3º 36’ 33.83’ - W38º 45’ 50.06’’
Telefone: (+55) 85 3368- 2100

