
O MAIS 
TRADICIONAL SEMINÁRIO 

VOLTADO ÀS ASAS ROTATIVAS 
DO BRASIL

Chega a sua 11ª edição.

https://www.abraphe.org.br/11seminario/

EM VERSÃO ONLINE 

https://www.abraphe.org.br/11seminario/


Novembro
dias 17 (terça-feira) e 18 (quarta-feira)
das 18 às 22 horas 

Ao vivo e online para todo Brasil 
marcando o lançamento do

Com a pandemia e inviabilidade de um evento presencial, antecipamos o 
movimento de ampliar o acesso aos nossos conteúdos no universo 
digital, materializando nosso Seminário em formato webinário, marcando 
uma nova fase da entidade com a chegada do EAD ABRAPHE.



O EVENTO

CONSOLIDADO ENTRE AS LIDERANÇAS E AUTORIDADES AERONÁUTICAS

❑ O SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE SEGURANÇA DE VOO é uma das mais tradicionais 
ferramentas da ABRAPHE na disseminação das doutrinas de segurança, trazendo à tona os 
temas da atualidade em torno das operações com asas rotativas no País por meio da troca de 
experiência entre pilotos e autoridades aéreas em âmbito nacional e internacional.

❑ Pilotos de helicóptero, alunos, profissionais e empresários das asas rotativas se reúnem em 
torno do evento, que é bianual, na oportunidade de intercâmbio de informação e diálogo com 
outros países onde estão estabelecidas as normas de segurança e as maiores frotas mundiais.

SUA MARCA VINCULADA A ESTE MOVIMENTO
NACIONAL EM PROL DA SEGURANÇA E
OPERAÇÕES COM A AVIAÇÃO POR
HELICÓPTEROS, AGORA TAMBÉM 100% DIGITAL!



PÚBLICO ALVO

❑ Pilotos de Helicóptero (PPH - PCH - PLAH)

❑ Pilotos em formação e Instrutores (INV-H)

❑ Escolas de Aviação

❑ Fabricantes

❑ Proprietários

❑ Operadores

❑ Empresas de Manutenção

❑ Seguradoras

❑ Centros de Apoio

❑ Órgãos Governamentais e reguladores

❑ Segurança Pública e Defesa civil



PROGRAMAÇÃO PREVISTA

17/11 (Terça-feira) 

PRIMEIRO DIA DE EVENTO

❑ 18H00 – Credenciamento entrada no Zoom/Welcome. 
❑ 18H15 - Abertura oficial ABRAPHE. Vinheta de abertura vídeo patrocinadores e 

apoiadores
❑ 18H30 – (Palestra 1) Terminal NEO. Palestrante: DECEA/SRPV

❑ 19h00 às 19h10 – bate papo respondendo perguntas. Mediação ABRAPHE.
❑ 19h15 – (Palestra 2) Drones. Palestrante: ANAC

❑ 19h45 às 19h55 - bate papo respondendo perguntas. Mediação ABRAPHE.
❑ 20 às 20h15 – Intervalo. – Espaço patrocinadores. (oportunidade para meeting e 

exibição de vídeos de interesse) 
❑ 20h15 - (Palestra 3) Bogus Parts – Mercado Civil e de Asas Rotativas. Palestrante:

Safety Helibras
❑ 20h45 às 20h55 - bate papo respondendo perguntas. Mediação ABRAPHE.

❑ 21h00 – (Palestra 4 ) Saúde – Audição. Fadiga. Emocional em tempos de 
pandemia. Palestrante: a confirmar. 
❑ 21h25 às 21h35 - bate papo respondendo perguntas. Mediação ABRAPHE.

❑ 21H40 às 22 horas – Mesa redonda convidados. O espaço aéreo nacional 
comparticipação de todos os palestrantes e mediação ABRAPHE. Abertura para 
participação da audiência. 

❑ Encerramento ABRAPHE e exibição vídeos patrocinadores

18/11 (Quarta-feira) 

SEGUNDO DIA DE EVENTO

❑ 18H00 - Credenciamento - entrada no Zoom/Welcome. Vinheta de abertura vídeo 
patrocinadores e apoiadores

❑ 18H15 – (Palestra 1) Ocorrências. Dados/Causas e Aprendizados. Palestrante: CENIPA
❑ 18h45 às18h55 bate papo respondendo perguntas. Mediação ABRAPHE.

❑ 19h00 – (Palestra 2) Manutenção vs segurança de voo. Palestrante: BHEST
❑ 19h30 às 19h40 bate papo respondendo perguntas. Mediação ABRAPHE.

❑ 19h45 às 20h15 – Intervalo. Vídeo patrocinadores e meeting com os 
patrocinadores/apoiadores que desejarem estar online para esclarecer perguntas da 
audiência trocar contatos. Mediação (a confirmar).

❑ 20h15 – (Palestra 3 ) CFIT (Controlled Flight into Terrain). Palestrante: Nilton Alves
❑ 20h45 às 20h55 - bate papo respondendo perguntas. Mediação ABRAPHE.

❑ 21 às 21h40 – Mesa Redonda  - O mercado de helicópteros antes durante e pós 
pandemia. A retomada – Oportunidades em linha com  a saúde e segurança de voo. 
Convidados: Daniel Cagnacci – CENIPA – Representante mercado aeromédico – Nilton 
Alves – BHEST e ABRAPHE. Mediação Rotor for Free. Abertura para perguntas e 
participação audiência.

❑ 21h40 - Encerramento solene com música ao vivo. 



PORQUE PARTICIPAR: VISIBILIDADE

1. Hot Site exclusivo do evento.

2. Banner online nas redes sociais e ferramentas oficiais ABRAPHE.

3. 25 E-mkts - Programação prévia e informações diárias de 17 de 

Outubro a 17 Novembro. E, ainda, durante e pós evento com 

agradecimento e destaque para as marcas presentes.

4. DIVULGAÇÃO nos canais institucionais da entidade  e parceiros antes e 

pós evento e via assessoria de imprensa.

5. Vinheta de abertura com destaque para as marcas parceiras

6. Opção de vídeo institucional ao longo do evento entre os intervalos.



COMO PARTICIPAR

COTAS DE PATROCÍNIO



COTA APOIO – R$ 5.000,00

I. Menção como apoio nos materiais de divulgação do 
evento.

II. Inserção da logomarca com Apoio em e-mkt (25) –
certificados – convite – vinheta de abertura e 
intervalos.

III. 2 convites para o evento com certificado de 
participação.*

*O 11º Seminário Internacional sobre Segurança de Voo será gratuito e 
aberto a todos os interessados. Porém apenas os associados ABRAPHE terão 
acesso ao certificado e kit de participação.



COTA SILVER – R$ 12.000,00

I. Menção como Patrocinador nos materiais de divulgação do evento.
II. Inserção da logomarca como Patrocínio em E-mkt – certificados – convite –

vinheta de abertura e encerramento e intervalos.
III. Inserção de vídeo de até 50” produzido pela empresa na abertura do evento; 

entre as palestras; no Intervalo e no Encerramento. Oportunidade de 
participação e uso da palavra de representante comercial durante o meeting 
de intervalo em um dos dois dias de evento. 

IV. 4 convites para o evento com certificado de participação*. 
V. 4 convites para acesso a um dos cursos futuros do EAD a escolher.
VI. 01 (um) curso na grade de EAD para os associados ABRAPHE, contando com 

toda a estrutura do EAD ABRAPHE. Com tema  e data de início a alinhar com a 
entidade.

*O 11º Seminário Internacional sobre Segurança de Voo será gratuito e aberto a todos os 
interessados. Porém apenas os associados ABRAPHE terão acesso ao certificado e kit de 
participação.



COTA GOLD– R$ 25.000,00

I. Menção como Patrocinador nos materiais de divulgação do evento.
II. Inserção da logomarca como Patrocínio em e-mkt (25) – certificados – convite –

vinheta de abertura e encerramento e intervalos.
III. Inserção de vídeo de até 2’ produzido pela empresa na Abertura do evento; entre 

as palestras; no Intervalo e no Encerramento. Oportunidade de participação e uso 
da palavra de representante comercial durante o meeting de intervalo nos dois dias 
de evento.

IV. Inserção da logomarca como marca d’água em duas palestras do evento 
acompanhada da informação: Patrocínio (nome da marca).

V. 6 convites para o evento com certificado de participação*.
VI. 6 convites para acesso a um dos cursos futuros do EAD a escolher.

E AINDA....



COTA GOLD – R$ 25.000,00

VII. 01 (um) curso na grade de EAD para os associados ABRAPHE, 
contando com toda a estrutura do EAD ABRAPHE. Com tema e data 
de início a alinhar com a entidade.
VIII. 40 minutos reservados a palestra + Mesa redonda ao final
com speaker a escolha da empresa desde que alinhada ao conteúdo 
do seminário. 
IX. Acesso à base de pilotos ABRAPHE com cerca de 2 mil nomes 
para envio 01 e-mkt dirigido com conteúdo de interesse da 
empresa.

*O 11º Seminário Internacional sobre Segurança de Voo será gratuito e aberto a 
todos os interessados. Porém apenas os associados ABRAPHE terão acesso ao 
certificado e kit de participação.



CONDIÇÕES INVESTIMENTO

➢ Opção 1
À vista com pagamento até 31/10.

➢ Opção 2
Parcelado em duas (02) vezes: 50% do valor total da cota na assinatura de 
contrato e demais 50% com vencimento até 10/11.



COTAS LIMITADAS

Contato comercial
abraphe@abraphe.org.br/comunicacao@abraphe.org.br

Telefone: (11) 2221 – 2681/9.99696761

APROVEITE ESSA OPORTUNIDADE ÚNICA PARA FALAR COM 
PÚBLICO DIRIGIDO AO SEU NEGÓCIO.

Saiba mais e consulte as empresas já com a gente nessa no site 
oficial do evento: https://www.abraphe.org.br/11seminario/

https://www.abraphe.org.br/11seminario/

