
Realização:

De 24 a 26 de setembro de 2020
Transamerica Expo Center  •  São Paulo / SP

Seja um Expositor
e garanta a divulgação da
sua marca no maior evento
de corretores de seguros
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Vem aí o Conec 2020

A organização da 19ª edição do Conec (Congresso de 
Corretores de Seguros) já está a todo vapor, trazendo 
como mote “Conectando Corretores de Seguros”.

O Conec 2020 vem com a expectativa de reunir quase
10 mil profissionais, no Transamerica Expo Center,
em São Paulo, entre os dias 24 e 26 de setembro.
E o objetivo é delinear um ambiente amplamente 
favorável para que os congressistas tenham condições 
de traçar e aperfeiçoar seu perfil criativo e proativo, de 
modo que saiam desta edição ainda mais motivados 
para aproveitar as oportunidades, em linha com a 
aptidão para explorar novos nichos e fazer a diferença 
em um cenário que se configura, cada vez mais, 
desafiador
e competitivo.

Teremos a nossa tradicional Exposeg, reunindo os 
principais players do mercado de seguros para reforçar 
o networking com os corretores de seguros, além das 
palestras de alto nível, o Parque Gastronômico,
o Passaporte do Bem, entre muitas outras atrações. 

Prepare-se para o maior evento de corretores de 
seguros. Desde 1982 oferecendo conteúdo de qualidade 
para todo o setor.

Forte abraço.

Alexandre Camillo
Presidente do Sincor-SP

Mensagem
do Presidente
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Ano após ano, profissionais se reúnem para debater
e vivificar novas experiências, avaliando tendências
e inovações do mercado de seguros.

Sejam bem-vindos ao Conec 2020

19ª Edição, 2020
18ª Edição, 2018
17ª Edição, 2016
16ª Edição, 2014
15ª Edição, 2012
14ª Edição, 2010
13ª Edição, 2008
12ª Edição, 2006
11ª Edição, 2004
10ª Edição, 2002
9ª Edição, 1998
8ª Edição, 1996
7ª Edição, 1994
6ª Edição, 1992
5ª Edição, 1990
4ª Edição, 1988
3ª Edição, 1986
2ª Edição, 1984
1ª Edição, 1982

Cronologia
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Quando o assunto é corretores de seguros, a associação 
com o Conec é imediata. O congresso é reconhecido por 
sua abrangente grade de palestras e debates, voltada à 
discussão de questões relevantes ao setor de seguros. 
O Conec 2020 irá disponibilizar um conteúdo singular, 
com a participação de conferencistas e profissionais
que têm muito a dizer para quem está decidido a 
crescer. Conteúdos

Técnico
e Motivacional
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São inúmeras oportunidades na Exposeg, uma feira de 
negócios que reúne os maiores players do mercado de 
seguros. Lá, os corretores de seguros têm acesso direto 
às empresas e tomam conhecimento de tudo o que há
de novo em termos de produtos e serviços.

Exposeg:
Oportunidade
de Negócios
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Jantar de
Encerramento

Plenária

Parque
Gastronômico

Espaço de
Relacionamento
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Programação * 

Conteúdos variados e interativos, que fazem do 
Conec um sucesso. A cada edição, seus participantes 
aguardam ansiosos pelo próximo evento.

• Exposeg
• Palestras Técnicas
• Palestras Motivacionais
• Palestras de Gestão
• Sorteio de Prêmios
• Coquetéis
• Jantar
• Almoços
• Coffee Breaks
• Grandes Shows
• Estacionamento para Congressistas
 
* Sujeita a alteração.

Mapa do 
Evento
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Durante os três dias de congresso, os corretores de 
seguros também participam de grandes atrações 
musicais e de entretenimento, com períodos de 
descanso depois de um tempo cheio de conteúdo.

Além disso, contam com o Parque Gastronômico,
um formato de alimentação inovador, com food trucks 
oferecendo os mais variados cardápios, além de um 
ambiente organizado, com atrações durante os períodos 
de almoço.

Entretenimento
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Os corretores de seguros concorrem a diversos sorteios 
de automóveis, além de ganhar um prêmio ao interagir 
com o Passaporte do Bem, ação social tradicional do 
evento, que arrecada recursos para auxiliar instituições 
beneficentes. 

O passaporte contém a relação dos Estandes do Bem, 
formados por empresas apoiadoras da ação.
Ele é entregue aos corretores no credenciamento e, 
conforme os congressistas forem passando pelos 
estandes, recebem o carimbo. Com o passaporte 
completamente preenchido, podem depositar em
uma urna e concorrer a uma atração especial.

Sorteios
e Passaporte
do Bem

12



13

As acompanhantes e congressistas contam com um 
local diferenciado: o Espaço Mulher, um ambiente 
preparado para oferecer serviços de maquiagem, 
finalização de cabelo (Babyliss ou Prancha), manicure
e massagem.

Público feminino conta
com atividades exclusivas
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Itens
Patrocináveis
Deixe a sua marca mais visível para os congressistas. 
Confira as opções de aplicação do logo da sua empresa. 

Estandes

Internet na Plenária

Ambulatório
Envelopamento local, adesivagem da ambulância, 
camisetas da equipe e itens internos.

Lounge do Exposeg
Sinalização da área, camisetas da equipe, totens e 

banners.

Capas de Cadeiras

Espaço Mulher
Sinalização do estande, camisetas da equipe e itens internos.
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Parque Gastronômico
Sinalização da área, camisetas da equipe, descartáveis etc.

Carrinho de Golfe
Sinalização e camisetas da equipe.

Ponto de Hidratação
Lounge, capas dos galões de água, copos descartáveis, 
carregadores de celular e camisetas da equipe.

Espaço de Relacionamento
Cenografia, banners, totem de fotos, entre outros.

Banheiros
Adesivagem dos espelhos e portas, cartazes nas 

cabines e mictórios etc.

Estacionamento
Sinalização do ambiente, elevadores e escadas.
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Organização: Comunicação:Agência Oficial de Turismo:

Informações

Eventos Sincor-SP
(11) 3188-5000 / Ramal 5029

eventos@sincorsp.org.br


