
Patrocínio Diamond – US $20,000
Contacte a DRBF para obter um patrocínio à sua medida!

Patrocínio Palladium - US $10,000
         Logotipo inserido na plataforma virtual de streaming. 
Reconhecimento nas promoções da conferência, incluindo 
nos convites por email e nas publicações nas redes sociais.

           Logotipo corporativo no website da conferência, com 
link para vídeo e/ou website da empresa. Video streaming 
nos intervalos das sessões.     
   
     Inscrição de 3 representantes como membros da 
DRBF (no valor de $575), E inscrição em 3 conferências e 
receções de boas vindas presenciais OU participação em 6 
conferências on-line (valor até US $2700).

Patrocínio Receção de Boas Vindas 
Patrocínio customizado para empresa interessada em 
apoiar a receção de boas-vindas no hotel ou em local da 
sua escolha. Entre em contato com o representante do 
DRBF para obter detalhes. 

Patrocínio Platinum  – US $7,500
          Logotipo corporativo no website da conferência, com 
link para vídeo e/ou website da empresa. Video streaming 
nos intervalos das sessões. 

    Reconhecimento nas promoções da conferência, 
incluindo nos convites por email e nas publicações nas 
redes sociais.

     Inscrição de 3 representantes como membros da 
DRBF (no valor de $575), E inscrição em 2 conferências e 
receções de boas vindas presenciais OU participação em 6 
on-line (valor até US $1800).

Patrocínio Gold (Jantar de Gala) - US $5,000
            Logotipo corporativo no website da conferência, com 
link para vídeo e/ou website da empresa. Video streaming 
nos intervalos das sessões.

        Reconhecimento nas promoções da conferência, 
incluindo nos convites por email e nas publicações nas 
redes sociais.

         Inscrição de 3 representantes como membros da 
DRBF (no valor de $575), E inscrição em 1 conferência e 
receção de boas vindas presenciais OU participação em 2 
on-line (valor até US $900). 

Os Dispute Boards (DBs) são reconhecidos mundialmente pela sua eficiência na prevenção e res-
olução, em tempo real, de diferendos em grandes projetos. Adotados por entidades públicas, donos de 
obra privados, empreiteiros e entidades financiadoras, os DBs contribuem para o sucesso do projeto 
por meio de reduções significativas de desvios nos custos e prazos. A DRBF oferece à sua organização 
várias oportunidades para patrocinar conferências e workshops anuais. Os eventos proporcionam aos 
participantes experiências práticas e lições aprendidas, bem como um olhar sobre a evolução dos DBs 
e novas tendências para uma implementação bem sucedida. Especialistas da indústria e profissionais 
experientes de todo o mundo partilharão os seus conhecimentos sobre as melhores práticas e as 
lições aprendidas.
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