
REALIZAÇÃO:



Nos anos 1970, foi dado o primeiro passo para unir o
mercado imobiliário mineiro. Naquela época, nascia o Clube
de Dirigentes de Empresas Imobiliárias (CDEI), fundado por

12 empresários do setor em Belo Horizonte.
 

Em 1991, nasceu a Câmara do Mercado Imobiliário de 
Minas Gerais - CMI/MG, que atualmente representa cerca 

de 300 empresas dos segmentos de administração 
de imóveis, administração de condomínios, 

corretagem, incorporação e loteamento.
 

Criado pela CMI/MG, em 1995, o Secovi-MG é uma 
entidade sindical que surgiu para complementar o suporte
aos associados nos âmbitos municipal, estadual e federal,

trazendo importantes projetos que visam aumentar 
a representatividade do setor imobiliário, estimular
 o crescimento das empresas e dos profissionais. 

Hoje, representa mais de 13000 empresas no estado.



10 DE NOVEMBRO

Rua da Bahia, 244 - Lourdes

19H30
TEATRO BRADESCO

EVENTO HÍBRIDO



Quanto mais capacitados os profissionais 
do mercado imobiliário, mais fácil enfrentar
obstáculos e alcançar grandes resultados. 

Por isso, é essencial trabalhar para que todos
invistam em seu desenvolvimento profissional.

 
Com o objetivo de fortalecer o mercado

mineiro por meio da capacitação profissional,
surgiu, em 2005, o Programa de Qualidade 

e Excelência Empresarial (PQEX). 
 

Numa iniciativa da CMI/Secovi-MG, o evento 
é voltado para o setor a fim de promover 
o engajamento e o desenvolvimento da

excelência no mercado imobiliário.



COMO FUNCIONA?
Na dinâmica do PQEX, as empresas acumulam pontos à medida que investem em treinamentos,
qualificação e participação de suas equipes em cursos, palestras e plenárias realizadas pela
CMI/SECOVI-MG e por parceiros credenciados. Quanto mais os profissionais das empresas se
envolvem, melhores os resultados.

De acordo com a pontuação, são oferecidas as certificações:

AZUL PRATA OURO MASTER

CERTIFICAÇÕES: 



Um evento que agrega valor 
e qualidade às empresas 

do mercado imobiliário.

EVENTO 100% ON-LINE



Corretoras de Imóveis

Administradoras de Imóveis

Administradoras de Condomínios

Incorporadoras

Loteadoras

Palestras, debates e conversas com grandes nomes do setor para 
um dia inteiro de novidades sobre o mercado imobiliário com a
participação das:

DIALOGANDO COM O MERCADO



PARCERIA
Ao longo dos anos, o PQEX se tornou
referência exclusiva para a projeção 
da imagem dos seus associados no
mercado e entre os seus clientes.

As muitas parcerias de sucesso 
nesses 15 anos de realização foram
indispensáveis para o alcance de
resultados tão positivos.



O PQEX é um evento voltado para um público seleto, formado pelos principais
representantes do mercado imobiliário, formadores de opinião e grandes empresários –
referência no mercado em que atuam.

Segmentado pela área de atuação, o público do evento divide-se em representantes das
administradoras de imóveis, administradoras de condomínios, corretoras de imóveis,
incorporadoras, loteadoras, associações, sindicatos, representantes de órgãos públicos e
outras entidades do mercado, membros de destaque da imprensa mineira e da imprensa
em geral.

Forma-se, assim, um público alvo para o fechamento de grandes negócios. 
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MARCAS QUE ACREDITARAM NO PQEX



PATROCÍNIOS



RUBI 

APLICAÇÃO DO NOME
• Aplicação da sua marca no material de comunicação visual do PQEX 2021:
Convite impresso e virtual do evento; Posts nas redes sociais; Banner; Descritivo da página evento; E-mail
marketing de divulgação do evento; Comunicados para a imprensa.

• Transições de marca entre a troca dos palestrantes e/ou nos slides da apresentação

EXIBIÇÃO DA MARCA
• Direito a inserir a marca, pelo período de 3 meses, no site institucional da CMI/Secovi-MG.

INVESTIMENTO: R$ 8.000,00



• Exibição da marca com destaque nos vídeos/apresentações que serão exibidos no local do evento e on-line.
• Exibição da marca no backdrop instalado no espaço do coquetel.**

CITAÇÃO DO NOME
• Citação do nome do patrocinador pelo mestre de cerimônias durante o evento.

**Em caso de ser presencial.

INVESTIMENTO: R$ 8.000,00RUBI 



APLICAÇÃO DO NOME
• Aplicação da sua marca no material de comunicação visual do PQEX 2021:
Convite impresso e virtual do evento; Posts nas redes sociais; Banner; Descritivo da página evento; E-mail
marketing de divulgação do evento; Comunicados para a imprensa.

• Transições de marca entre a troca dos palestrantes e/ou nos slides da apresentação

EXIBIÇÃO DA MARCA
• Direito a inserir a marca, pelo período de 12 meses, no site institucional da CMI/Secovi-MG.
• Exibição da marca com destaque nos vídeos/apresentações que serão exibidos no local do evento e on-line.
• Exibição da marca no backdrop instalado no espaço do coquetel.**

INVESTIMENTO: R$ 15.000,00SAFIRA



CITAÇÃO DO NOME
• Citação do nome do patrocinador pelo mestre de cerimônias durante o evento.

DIVULGAÇÃO 
• Divulgação de um banner, pelo período de 3 meses, na home do portal da CMI/Secovi-MG com hiperlink para o
site do patrocinador;

DESCONTO
Direito a uma utilização do auditório localizado na CMI/Secovi-MG para evento interno da empresa.***
*** Por período de 4 horas. Verificar disponibilidade na agenda

**Em caso de ser presencial.

SAFIRA INVESTIMENTO: R$ 15.000,00



APLICAÇÃO DO NOME
• Aplicação da sua marca no material de comunicação visual do PQEX 2021:
Convite impresso e virtual do evento; Posts nas redes sociais; Banner; Descritivo da página evento; E-mail
marketing de divulgação do evento; Comunicados para a imprensa.

Transições de marca entre a troca dos palestrantes e/ou nos slides da apresentação

EXIBIÇÃO DA MARCA
• Direito a inserir a marca, pelo período de 12 meses, no site institucional da CMI/Secovi-MG.
• Exibição da marca com destaque nos vídeos/apresentações que serão exibidos no local do evento e on-line.
• Exibição da marca, em lugares de destaque, no backdrop instalado no espaço do coquetel.**

INVESTIMENTO: R$ 30.000,00ESMERALDA



• Direito a inserir a marca, pelo período de 12 meses, no site institucional da CMI/Secovi-MG.
• Exibição do vídeo institucional do patrocinador (30 segundos) durante o evento;

CITAÇÃO 
• Citação do nome do patrocinador pelo mestre de cerimônias durante o evento.

DIVULGAÇÃO
• Divulgação de um banner, pelo período de 4 meses, na home do portal da CMI/Secovi-MG com hiperlink para o
site do patrocinador;
• Divulgação da marca dos parceiros em 1 e-mail marketing da entidade ou nos cursos da UniSecovi-MG. *
* A exibição deve ser pré-agendada.
• Divulgação de vídeo institucional (3 minutos) em 1 evento da CMI/Secovi-MG.

ESMERALDA INVESTIMENTO: R$ 30.000,00



 DESCONTOS
• Direito a uma utilização do auditório localizado na CMI/Secovi-MG para evento interno da empresa. ***
• Espaço de 10 minutos para divulgação institucional em um evento na sede da CMI/Secovi-MG.
*** Por período de 4 horas. Verificar disponibilidade na agenda.

ESMERALDA INVESTIMENTO: R$ 30.000,00



DIAMANTE

APLICAÇÃO DO NOME
• Aplicação da sua marca no material de comunicação visual do PQEX 2021:
Convite impresso e virtual do evento; Posts nas redes sociais; Banner; Descritivo da página evento; E-mail
marketing de divulgação do evento; Comunicados para a imprensa.

• Transições de marca entre a troca dos palestrantes e/ou nos slides da apresentação

EXIBIÇÃO DA MARCA
• Direito a inserir a marca, pelo período de 12 meses, no site institucional da CMI/Secovi-MG.
• Exibição da marca com destaque nos vídeos/apresentações que serão exibidos no local do evento e on-line.
• Exibição da marca, em lugares de destaque, no backdrop instalado no espaço do coquetel.**

INVESTIMENTO: R$ 50.000,00



• Vídeo institucional e/ou publicitário do patrocinador (60 segundos) a ser apresentado durante o evento;
• Espaço de demonstração de serviços ou até mesmo o lançamento de um novo produto em 1 evento da
CMI/Secovi-MG.
• Oportunidade de palestrar e criar conteúdos sobre algum tema durante 1 evento da CMI/Secovi-MG. Cessão de
espaço para um estande na área destinada à exposição do plenário durante o evento.

CITAÇÃO DO NOME
• Citação do nome do patrocinador pelo mestre de cerimônias durante o evento.

DIVULGAÇÃO
Divulgação de um banner, pelo período de 5 meses, na home do portal da CMI/Secovi-MG com hiperlink para o
site do patrocinador;

INVESTIMENTO: R$ 50.000,00DIAMANTE



• Divulgação da marca dos parceiros em e-mail marketing da entidade ou nos cursos da UniSecovi-MG. *
• Divulgação de vídeo institucional (3 minutos) em 2 eventos da CMI/Secovi-MG.

DESCONTO
• Direito a uma utilização do auditório localizado na CMI/Secovi-MG para evento interno da empresa.***
*** Por período de 4 horas. Verificar disponibilidade na agenda

INVESTIMENTO: R$ 50.000,00DIAMANTE



Para mais detalhes sobre o evento e a aquisição da cota de patrocínio, 
entre em contato com: 

FAÇA PARTE DESTE GRANDE EVENTO

cmisecovimg              @cmi_secovimg            @secovimg

SIGA AS NOSSAS REDES SOCIAIS E ACOMPANHE TODAS AS NOVIDADES

PARTICIPE

(31) 3243-7555

www.secovimg.com.br


