Caderno
Sponsoring
LGW 7ª EDIÇÃO

Gold Sponsor

Silver Sponsor

Gaming Sponsor

22K +IVA

16K +IVA

12K +IVA

Ocupação de espaço até 108m2
(inclui fee inscrição + consumo energia +
remoção de resíduos montagem)

Ocupação de espaço até 72m2
(inclui fee inscrição + consumo energia +
remoção de resíduos montagem)

Ocupação de espaço até 144m2
(inclui fee inscrição + consumo energia +
remoção de resíduos montagem)
Atribuição de +espaço/m2 mediante
apresentação de proposta para
conteúdo free 2 play
Logo da marca em destaque com link
no site do evento
Notícias e reportagem da participação
da Marca no site e redes sociais do
evento
Possibilidade de
passatempos/giveaways da Marca nas
redes sociais do evento
Video da Marca (até 120’ x20/dia) no
grande écran Espaço Família
Logo da Marca em destaque nos painéis
de entrada área esports LGW

Logo da Marca em destaque nos pilares
(a 5m altura) centrais do pavilhão – área
esports LGW
Logo da Marca em destaque nos
bilhetes do evento
Logo da Marca nas pulseiras de
Acesso/circulação no evento
Vinil 3m x 2m vidro de entrada do
pavilhão
50 Convites / 4 Lugares de
Estacionamento

Atribuição de +espaço/m2 mediante
apresentação de proposta para
conteúdo free 2 play
Logo/link da Marca no site do evento
Notícias da participação da Marca no
site e redes sociais do evento

Possibilidade de
passatempos/giveaways da Marca nas
redes sociais do evento
Video da Marca (até 30’ x20/dia) no
grande écran Espaço Família
Logo da Marca nos painéis de entrada
área esports LGW
Logo da Marca nos pilares (a 5m altura)
centrais do pavilhão – área esports LGW
Logo da Marca nos bilhetes do evento
30 Convites / 3 Lugares de
Estacionamento

Logo/link da Marca no site do evento
Notícias da participação da Marca no
site e redes sociais do evento
Possibilidade de
passatempos/giveaways da Marca nas
redes sociais do evento
Video da Marca (até 15’ x20/dia) no
grande écran Espaço Família

Logo da Marca nos painéis de entrada
área esports LGW
15 Convites / 2 Lugares de
Estacionamento

LGW
Espaço Famíla

Auditório
LGW

Espaço Família +
Auditório LGW

30K +IVA #Naming
Na sua 7ª Edição, o Lisboa Games Week junta o seu concorrido Espaço
Família ao Auditório no qual desfilam muitos dos principais conteúdos do
evento.
Esta é uma excelente oportunidade para activar a sua Marca, conferindolhe uma enorme visibilidade num Espaço obrigatório para os mais de
63.000 visitantes do LGW, e também no Palco de maior visibilidade do
evento. Sem investimento em stand e meios humanos, apenas nos melhores
conteúdos.
Consulte-nos para conhecer as muitas contrapartidas de notoriedade para
sua Marca no evento presencial e no pré-evento online.

LGW
Serviço Educativo

Sabia que o LGW tem uma área
educativa que promove formação para
alunos e professores?
+59.000 alunos e professores já
estiveram no evento através de visitas
de estudo provenientes de todo o país.

LGW
Loading Zone + Digital Valley

E uma área que promove os jogos
desenvolvidos em Portugal?
Consulte-nos para saber como
associar a sua Marca a estas áreas no
evento e durante todo o ano.

O Lisboa Games Week proporciona grande emoções aos seus
+63.000 visitantes. Esta é uma oportunidade para as Marcas
ficarem para sempre associadas às experiências vividas no
evento.
Saiba como activar a sua Marca nos Espaços Temáticos do evento!
Consulte-nos.

VR & AR
Experience

Arena
FIFA

Packs Naming / Powered by a partir de 10K + IVA

Espaços
Retrogames

Espaço
Cosplay

Espaço
Board
Games

Arena
Mobile

Action X
Team

Academia
LGW

Robot
Extreme
Competition

LGW
Village

Obrigado!

Consulte-nos: luis.pinto@ccl.fil.pt | luis.leal@ccl.fil.pt

