
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O IBRAFLOR estará realizando no dia 26/08/2021, a 10ª edição do Seminário 

Ibraflor (conforme pré-programação que segue anexa), na Cidade de Santo 

Antonio de Posse SP, nas dependências da Cooperativa Veiling Holambra.  

 

Nosso tema para esta edição será: SUSTENTABILIDADE na Cadeia de 

Flores e Plantas!   

 

A escolha do tema vem ao encontro à uma preocupação crescente e 

MUNDIAL: o consumidor está cada vez mais exigente quanto aos produtos que 

leva para o seu lar. Desta forma, precisamos estar preparados para produzir de 

forma sustentável, criar e desenvolver novos métodos que garantam a 

sustentabilidade dentro do crescimento econômico, abrangendo assim o 

desenvolvimento sustentável, e frisando a sua essencialidade nos dias de hoje, 

que é medida pelo quão importante é o meio ambiente na vida do 

homem. Trata-se de um grande desafio que deve ser posto em prática no 

nosso cotidiano. Para isso, devemos conhecer algumas mudanças que 

permitam um crescimento saudável em nossa cadeia, todos os elos devem 

estar envolvidos e trabalhar de forma responsável!  

 

Uma incrível e rica troca de experiências entre os elos do setor, balizada nos 

desafios que este tema abrange para toda a nossa cadeia. Este é o décimo 

ano em que o IBRAFLOR organiza o Seminário de Lideranças, que sempre 

contou com a participação expressiva de lideranças do nosso Setor.  

 

A tarefa será desafiante e muito interessante porque diz respeito ao dia a dia 

de todos nós e também diz respeito ao futuro dos nossos negócios! Neste 

sentido, gostaríamos de contar com o seu patrocínio. O valor de 1 cota é de R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais) – podendo ser paga via boleto ou cartão 

de crédito (em até 3 parcelas). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nosso patrocinador poderá contar com os seguintes benefícios: 

 Estar associado a um dos principais eventos de conteúdo do setor do 

ano; 

 Exposição da marca para um público segmentado; 

 Menção do patrocinador durante a abertura e fechamento do evento; 

 Divulgação da logomarca da empresa no material de divulgação do 

evento como folders, programação, banners e peças exclusivas para as 

redes sociais;  

 Divulgação da logomarca da empresa em nosso site, com 

direcionamento para seu próprio site, no link parceiros do setor;  

 5 inscrições para o evento presencial. 

Este apoio é muito importante para nós não apenas para a realização do 

Seminário, mas também para continuarmos atuando em todas as instâncias em 

prol do Setor. 

 

Esperamos poder contar, mais uma vez, com sua colaboração para darmos 

conjuntamente este passo importante para a Cadeia Produtiva de Flores e 

Plantas Brasileiras! 

 

Com abraços cordiais, 

 

 
 

Kees Schoenmaker 

Presidente 


