
do bem

Já imaginou ajudar
sua comunidade
enquanto
faz negócios?

Rodada de negócios  VIRTUAL
Cambuci & Região



A Rota de Negócios do Bem é um evento ONLINE organizado pelo 
Rotary Club de São Paulo Cambuci (RCSP Cambuci), a Associação 
Comercial de São Paulo - Distrital Sudeste (ACSP - Distrital Sudeste) 
e a União de Moradores, Empresários e Comerciantes do Cambuci 
(UMEC Cambuci). 

O evento tem como objetivo promover a conexão entre empresários, 
comerciantes e profissionais autônomos do bairro do Cambuci e 
região, de forma segura e dinâmica, através de uma metodologia de 
rodada de negócios virtual, em que todos os participantes tomam 
conhecimento uns dos outros, através de "mini" apresentações sobre 
seus negócios, contribuindo para o desenvolvimento de projetos no 
bairro.

Os valores arrecadados durante o evento, por inscrições ou patrocínio, 
serão integralmente revertidos em cestas básicas e destinados a mais 
de 1400 famílias cadastradas, em estado de vulnerabilidade devido à 
pandemia.

A distribuição desses mantimentos ficará aos cuidados do Serviço de 
Assistência Social à Família – Cambuci (SASF) e o Núcleo de Apoio 
Bezerra de Menezes (NABEM), parceiros do evento.

O Evento



RCSP Cambuci
Rotary Club de São Paulo Cambuci, entidade sem fins lucrativos que atua 
localmente na região do bairro do Cambuci, há 40 anos desenvolve projetos 
relacionados à saúde, educação, prevenção, conscientização, liderança juvenil, 
intercâmbio, entre outras e diversas ações humanitárias. Os rotarianos veem 
um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar 
mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo 
todo.

UMEC Cambuci
Nasceu do objetivo principal de defender os interesses dos moradores, comerciantes e 
empresários, de qualquer natureza ou qualidade, em apoio às ações do Conselho Comunitário 
de Segurança - Cambuci (CONSEG - Cambuci), visando a atender a promoção da ética, da paz, 
da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais, bem como 
a preservação, melhoria e proteção das condições ambientais, urbanas, de segurança, 
educação e de saúde pública desta comunidade, associado às instituições parceiras e/ou 
agregadas.

ACSP - Distrital Sudeste
A mais antiga entidade de classe da cidade de São Paulo, com uma história de 
126 anos, mas nunca deixamos de olhar para o futuro daqueles que 
representamos, os empreendedores. Por isso, nos mantivemos atuantes na 
luta por menos burocracia, redução da carga tributária, difusão do crédito para 
os pequenos e criação de políticas públicas que estimulem os negócios.

Organizadores



Público Alvo:
Empresários, profissionais liberais e comerciantes 
de São Paulo e da Grande São Paulo que precisam 
divulgar e oferecer seus produtos ou serviços, 
reativar seus negócios e ao mesmo tempo apoiar 
iniciativas de projetos sociais em seu bairro.

Público estimado:
até 200 empresários.

Data do evento:
dia 25/08 - a partir das 09hs

Período das vendas:
do dia 20/07 a 20/08



PLANO de
DIVULGAÇÃO

Enviaremos conteúdos referentes ao evento e a respeito 
de seus parceiros, esclarecimento de dúvidas e 
programação das atividades através dos seguintes 
formatos:

 Envio de e-mail marketing para os quase 10 mil contatos das bases
do RCSP Cambuci, ACSP - Distrital Sudeste e UMEC Cambuci;
 Envio de conteúdos pré-evento (15 a 20 contatos por
cadastro);
 Banner de divulgação no website das instituições organizadoras;
 Postagem em redes sociais (Facebook, Instagram e outros - 20 
postagens);
 Anúncios em jornais/revistas de bairro: Cambuci e Ipiranga (parcerias 
com associações e grupos de liderança);
 Anúncios no Comércio Local - Google e Facebook; 
      Divulgação em mídias internas do Rotary Brasil e dos Distritos Rotários 
4.563 e 4.420.



RODADAS DE NEGÓCIOS

Benefícios ao Participante
 Participação nas rodadas (até 10 empresas por rodada);
 Possibilidade de acessar até 200 cartões virtuais;
 Lista de contatos dos participantes do evento.

Valor de Participação 

1 cesta básica*Doação de:

*Valor da cesta básica equivalente a R$60,00



*Valor da cesta básica equivalente a R$60,00

O evento conta com um plano de marketing e 
divulgação com possibilidade de 3 categorias de 
cotas de patrocínio para empresas.

- Cota OURO
- Cota PRATA
- Cota BRONZE

Empresas participantes
COTAS  DE  PATROCÍNIO



Patrocínio
OURO

Benefícios do Patrocínio

      Logo na Landing Page de Cadastro do evento;
      Espaço para video de 2 min na abertura do evento;
      Logo nos convites, site e e-mail marketing;
      Logo na página de parceiros nos sites dos Organizadores;
      Logo centralizado ao fundo da apresentação (PPT) na sala;
      Cinco convites de cortesia;
      Participação no material de divulgação pós-evento.

Doação de:

*Valor da cesta básica equivalente a R$60,00

100 cestas básicas*



*Valor da cesta básica equivalente a R$60,00

50 cestas básicasDoação de:

Patrocínio
PRATA

Benefícios do Patrocínio

      Logo na Landing Page de Cadastro do evento;
      Logo nos convites, site e e-mail marketing;
      Logo na página de parceiros no site dos Organizadores;
      Logo lateral ao fundo da apresentação (PPT) na sala;
      Dois convites de cortesia.



Doação de: 20 cestas básicas*

*Valor da cesta básica equivalente a R$60,00

Patrocínio
BRONZE

Benefícios do Patrocínio

      Logo na Landing Page de Cadastro do evento;
      Logo na página de parceiros no site dos Organizadores;
 Um convite cortesia.



OBRIGADO!

Nossos Contatos:
eventos@rotarycambuci.com.br
www.rotarycambuci.com.br/rota-de-negocios-do-bem


