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Brazil has something of you!

CISVAIMIJBC
O que é CISV
O CISV é uma comunidade global de voluntários
que promove atividades educacionais para crianças, jovens e adultos. Com foco na compreensão intercultural, o CISV acredita que a paz é possível através da amizade e que esse processo
começa pelas crianças.
Criada em 1951, a organização está presente em
64 países em todos os continentes. Ao longo
desses anos, quase 200.000 pessoas já tiveram a
oportunidade de participar de mais de 5.000
atividades internacionais.

O que é AIM
Os países membros do CISV reúnem-se anualmente para debater questões relacionadas à
educação, à cultura da paz, aos programas e às
atividades da organização, bem como definir
prioridades, metas e ações para o ano seguinte.
O AIM

Annual International Meeting

é um

evento realizado em país diferente a cada ano
com representantes das 64 nações por 12 dias.

O que é IJBC
Os jovens têm um papel essencial no CISV, tanto
por sua força criativa quanto pelo caráter questionador. O IJBC International Junior Branch Conference é o seu encontro anual, quando se reúnem por cinco dias para refletir, discutir e iniciar
os mais diversos projetos. Desta forma, o CISV
permite que jovens participem do processo de
tomada de decisão e sejam corresponsáveis
pelos rumos da organização, desenvolvendo
atitudes, habilidades e conhecimentos importantes para que se tornem cidadãos mais ativos e
comprometidos.

GOLD

Exposição da marca do patrocinador em destaque na
comunicação impressa e eletrônica, nas áreas comuns e em
ações de merchandising.

Exposição da marca nas seguintes peças de comunicação:
Painéis de comunicação institucional e sinalização;
Inserção da marca no Guia do Participante;
Inserção de um material na bolsa e nos apartamentos dos
participantes;
Direito de sortear brindes para os participantes durante as
palestras;
Home do site do evento, na categoria específica deste
patrocínio;
E-mail marketing do evento;
Newsletter ou material resultante do pós-evento;
Exposição da marca na divulgação do evento.

Mínimo de 10 mil reais
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Exposição da marca do patrocinador na comunicação
impressa e eletrônica, e nas áreas comuns.

Exposição da marca nas seguintes peças de comunicação:
Inserção da marca no Guia do Participante;
Inserção de um material na bolsa do participante;
Home do site do evento, na categoria específica deste
patrocínio;
E-mail marketing do evento;
Newsletter ou material resultante do pós-evento;
Exposição da marca na divulgação do evento

Mínimo de 3 mil reais

GRAN HOTEL STELLA MARIS RESORT & CONVENTIONS

BRONZE
OUTRAS

A Cota Bronze consiste na exposição da marca do
patrocinador na comunicação impressa e eletrônica, e nas
áreas comuns do evento.

Exposição da marca nas seguintes peças de comunicação:
Inserção da marca no Guia do Participante;
Home do site do evento, na categoria específica deste
patrocínio;
E-mail marketing do evento;
Newsletter ou material resultante do pós-evento;
Exposição da marca na divulgação do evento.

Mínimo de 1 mil reais

Outras formas de patrocínio em material:

Bolsa e pasta de participante;
Material de escritório, lápis, canetas, borrachas, post it,
caneta hidrocor, sulfites, blocos de anotações, folhas de flip
chart, réguas, crachás, agendas;
Material de comunicação: computador, impressora, data
show, som, microfones;
Internet para mínimo de 300 acessos simultâneos;
Lanches para salas de reuniões;
Água;
Música para festas;
Presentes típicos do Brasil;
Camisetas;
Passagens aéreas para Staff;
Hospedagens para Staff.

Contato:
Célia Maciel
celia.maciel@cisv.org.br

O Brasil terá a honra de sediar o 57º AIM em
agosto de 2013, na cidade de Salvador. Serão
aproximadamente 300 participantes das 64
nações associadas à organização. Entre esses,
cerca de 150 representantes das 10 cidades
brasileiras em que o CISV está instituido.

Com toda essa diversidade de países e culturas,
teremos a oportunidade de apresentar um Brasil
que se une pelos mesmos objetivos que o CISV,
independente de credo, raça, sexo ou cor. Afinal,
o Brasil é colorido, não só na cor da sua gente,
mas na natureza exuberante. O verde de todos os
matizes é presente nas matas; o amarelo, no sol e
nas riquezas minerais; e seu brilhante céu azul.
Mas é também vermelho na paixão pela vida, e

O Brasil tem alguma coisa do mundo todo!
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roxo pela espiritualidade e fervor do seu povo.

