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Oportunidade de patrocínio 

O ICZ, Congresso Internacional de Tratadores, orgulha-se em anunciar o seu 7º Congresso organizado pelo 
Parque Zoológico de Barcelona e pela Associação Ibérica de Tratadores, a AICAS. O nosso objetivo é reunir 
tratadores de todo o mundo sob o tema “Conservando o nosso Futuro”. 

Considere a possibilidade de apoiar economicamente este evento. Qualquer contribuição, por mais 
pequena que seja, será de extremo benefício para a rede global de tratadores, que trabalham arduamente 
e muitas vezes em condições difíceis para promover o bem estar dos animais e desenvolver projectos de 
conservação a nível mundial. 

Os patrocinadores terão vários benefícios consoante o nível de apoio escolhido. O seu apoio económico 
para este evento ajudar-nos-á a manter uma rede global de tratadores que contribuem para os mais 
elevados padrões profissionais nos cuidados de animais durante estes tempos desafiantes. 

Se necessitar de mais informações, discutir planos alternativos de apoio e tornar-se um patrocinador, por 
favor entre em contacto através de info@iczoo.org. 
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Níveis de patrocínio 
Platina 
€10.000,- 
A sua informação será apresentada como Patrocínio de Platina neste evento. Terá estes benefícios: 
• Logotipo e informação do website do patrocinador na página web do Congresso do ICZ durante 1 ano 
• Folhetos do patrocinador nos sacos-oferta do Congresso 
• Seis (6) inscrições gratuitas (incluí eventos sociais) 
• Espaço para exposição com fins comerciais/informativos  
• Logotipo do patrocinador no programa e resumos do Congresso 
• Nome/logotipo no ecrã das apresentações durante o Congresso  
• Oportunidade de fazer uma apresentação de 5-10 minutos possibilitando a promoção do patrocinador 

durante o Congresso 
 

Ouro 
€5.000,- 
A sua informação será apresentada como Patrocínio de Ouro neste evento. Terá estes benefícios: 
• Logotipo e informação do website do patrocindor na página web do Congresso do ICZ durante 1 ano 
• Quatro (4) inscrições gratuitas (incluí eventos sociais) 
• Folhetos do patrocinador nos sacos-oferta do Congresso 
• Espaço para exposição com fins comerciais/informativos  
• Logotipo do patrocinador no programa e resumos do Congresso 
• Nome/logotipo no ecrã das apresentações durante o Congresso 

Tour no 6º Congresso ICZ e Palestrante no 5º Congresso ICZ 



Prata 
€2.500,- 
A sua informação será apresentada como Patrocínio de Prata. Terá estes benefícios: 
• Logotipo e informação do website do patrocindor na página web do Congresso do ICZ durante 1 ano 
• Duas (2) inscrições gratuitas (incluí eventos sociais) 
• Folhetos do patrocinador nos sacos-oferta do Congresso 
• Espaço para exposição com fins comerciais/informativos  
• Logotipo do patrocinador no programa e resumos do Congresso 
 

Bronze 
€1.000,- 
A sua informação será apresentada como Patrocínio de Bronze. Terá estes benefícios: 
• Logotipo e informação do website do patrocindor na página web do Congresso do ICZ durante 1 ano 
• Uma (1) inscrição gratuita (incluí eventos sociais) 
• Folhetos do patrocinador nos sacos do Congresso 
• Logotipo do patrocinador no programa e resumos do Congresso 

 

Bolsistas do 6º Congresso ICZ e Workshop 6º Congresso ICZ 
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