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Perfil

LED/2010 - Exposição e Conferência Internacional sobre LED, será realizado nos dias 13 e 14 de setembro de 2010, no
Novotel Jaraguá São Paulo Conventions, em São Paulo - SP (dia 13 e setembro de 2010 no horário das 14:00h às 20:00h
e dia 14 de setembro de 2010 no horário das 08:30 às 18:00h)

O desenvolvimento dos Diodos Emissores de Luz - LED, representa uma revolução tecnológica na área da iluminação
urbana, com vantagens incontestáveis para a preservação do meio ambiente.

Perfeitamente adequada para iluminação pública, artística e sinalização do trânsito, esta tecnologia está em plena
implementação e evolução nos principais países do mundo, especialmente para usos em grande escala em iluminação
viária. Assim, ainda existem várias questões a respeito das performances fotométricas, energéticas e econômicas desta
solução, que serão debatidas no âmbito do LED/2010, a partir da apresentação de experiências concretas e com a participação
de especialistas a nível mundial. O evento pretende também apresentar as últimas inovações e pesquisas sobre esta
tecnologia e suas aplicações na iluminação urbana, abrindo perspectivas e fornecendo informações estratégicas para
abordar os grandes desafios deste mercado.

LED/2010 - Exposição e Conferência Internacional sobre LED tem como objetivos principais de:

- Entender as tendências do mercado dos LED para os próximos anos;
- Descobrir novas aplicações urbanas para LED;
- Beneficiar das últimas informações tecnológicas e mercadológicas;
- Desenvolver redes de contatos comerciais e encontrar novos parceiros.

Público Alvo

- Prefeitos / Secretários / Responsáveis de Iluminação Pública;
- Concessionárias de energia elétrica, entidades representativas do setor elétrico;
- Empresas especializadas em iluminação urbana;
- Agências Reguladoras;
- Engenheiros;
-  Arquitetos;
- Light designers;
- Fabricantes e distribuidores de equipamentos de iluminação;
- Empresas e associações voltadas para o meio ambiente;
- Centros de P&D e Universidades;
- Imprensa especializada.
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Programa Preliminar (sujeito a alteração)

13 de Setembro de 2010
(segunda-feira)

12:30 - 14:00 - Inscrições - Credenciamento

14:00 - 15:00 - Abertura
- M. Tesconi, Presidente do Grupo Citelum.

15:00 - 16:30 - Painel: Cases em Iluminação Funcional
- Apresentação por gestores públicos dos resultados de instalação de LED para iluminação de espaços públicos, praças, túneis e avenidas.
- Aspetos técnicos (qualidade medida da iluminação).
- Percepção da população.
- Aspectos financeiros (custos de instalação, manutenção, financiamentos).

16:30 - 17:00 - Coffee Break

17:00 - 18:30 - Painel: Cases em iluminação de realce
- Participação confirmada do Presidente da Sociedade da Torre Eiffel.
- Apresentação por entidades gestoras de patrimônios históricos e/ou light designers de projetos e realizações com utilização de LED..

18:30-20:00 - Coquetel

14 de Setembro de 2010
(terça-feira)

8:30-10:00 - Painel: Confiabilidade, Normalização
- Metodologia de avaliação das instalações LED - Medição da performance e fiabilidade.
- Evoluções da normalização.

10:00-1030 - Coffee Break

10:30-11:30 - Painel: Packaging LED HB
- Soluções e perspectivas para a gestão da problemática da dispersão das emissões de calor.

11:30-12:30 - Painel: Comando - Eficientização
- Condições de associação de LED e sistemas de comando para aumentar a eficiência da instalação.
- Apresentação de soluções inovadoras para os comandos, visando obter sistemas de iluminação dinâmicos e interativos.

13:00-14:30 - Almoço

14:30-16:00 - Painel: Qualidade de cores
- Novas possibilidades oferecidas de misturas de cores.
- LED e saúde.

16:00-16:30 - Coffee Break

16:30 - 17:30 - Painel: Evolução Tecnologia LED HB (Hight Brightness) - OLED
- As últimas inovações no desenvolvimento da tecnologia LED.
- Os desafios da introdução dos Led´s Orgânicos (OLED) na área da iluminação.

17:30-18:00 - Encerramento: Os desafios do mercado
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Realizadora

A CITÉLUZ, criada em 1999, é uma empresa do Grupo francês Citelum, líder mundial em serviços de iluminação -
tornou-se referência na área da iluminação urbana na América do Sul, com a gestão de mais de 750 mil pontos
luminosos e a realização de mais de 80 obras de iluminação artística. Constituindo uma organização sólida, a Citéluz
conta com cerca de 800 colaboradores, no Brasil e Chile, e ilumina grandes cidades como Brasília - DF, Fortaleza -
CE, Manaus - AM, São Luís - MA, Maceió - AL, Olinda - PE, Macaé - RJ e Salvador - BA, além de Santiago, Recoleta
e San Felipe.

Organizadora

A RPM Brasil é empreendedora, promotora e organizadora de eventos nos segmentos de infra-estrutura urbana,
energia e tecnologia há 20 anos, tendo realizado mais de 80 eventos de porte, com congresso e exposição, além de
seminários, cursos e outras atividades ligadas aos setores citados. Os mais recentes eventos organizados no setor de
infra-estrutura urbana e energia destacam-se:

• SMART GRID - Fórum Latino - Americano de Smart Grid, com participantes do Brasil, América Latina, América
do Norte, Europa, Ásia e Oceania.

• REDES SUBTERRÂNEAS - Encontro Técnico de Redes Subterrâneas de Distribuição de Energia Elétrica,
com exposição de fornecedores de produtos e serviços para redes subterrâneas e participantes da América
Latina, EUA e Europa.

• CIERTEC - Seminário Internacional sobre Automação de Redes de Distribuição de Energia Elétrica e
Centros de Controle, com exposição tecnológica e participantes da América Latina.

• ABAR - Congresso Brasileiro de Regulação de Serviços Públicos Concedidos, com exposição tecnológica,
com participantes de todo o país.

• CNCC - Encontro Nacional de Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, com representantes das
empresas concessionárias de energia elétrica do país.

• TRÓLEBUS - Workshop Sistema Trólebus no Contexto do Transporte Público Urbano, com participantes
da região metropolitana da cidade de São Paulo.

• REDES SUBTERRÂNEAS - Exposição e Conferência sobre Infra-Estrutura Urbana, Serviços e Tecnologias,
com representantes das Concessionárias de Serviços Públicos e técnicos das Prefeituras Municipais.

• AES LATAM CONGRESS - Congresso Latinoamericano de Excelência Operacional e Inovação, patrocinado
pela AES Eletropaulo e AES Corp., com apresentações de trabalhos técnicos dos colaboradores do Grupo AES
da América Latina.

• REDES SUBTERRÂNEAS - Conferência e Exposição e Novas Tecnologias para Redes Subterrâneas de
Energia Elétrica, com representantes das Concessionárias de Serviços Públicos de todo o país.

• TIC - ENERGIA ELÉTRICA/2007 - Encontro Nacional de Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação
para Empresas de Energia Elétrica, com representantes das empresas concessionárias de energia elétrica do
país.

• ILUMEXPO - Exposição e Conferência da Gestão de Iluminação Pública, com representantes das prefeituras
e de empresas concessionárias de energia elétrica do país.
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Patrocínio Diamond (1 cota)  ............................................................................  R$ 75.000,00
- Hospitality Room Diamond, com 27,00 m2 , incluindo 1 mesinha lateral, 2 mesas com 3 cadeiras e totem com logotipia da empresa;
- Inscrição completa para 12 funcionários e/ou convidados da empresa;
- Abertura de espaço para 1(uma) palestra (em plenário total), de 40 minutos ;
- Vídeo de até 120" para apresentar nos intervalos do plenário;
- Logotipia da empresa em todos os anúncios, pastas dos congressitas e demais peças do evento;
- Logotipia no site oficial do evento, com link direto para o site da empresa;
- Histórico de até 100 palavras na home page do evento;
- Inserção de folhetagem nas pastas dos congressistas;
- Acesso à mala direta do evento contendo informações dos participantes;
- Colocar 3 banners (1,00m larg. X 1,50 alt.) no foyer do plenário;
- Convite Eletrônico  para a Exposição;
- Destaque nas notas e entrevistas na imprensa e nos press releases.

Patrocínio Platinum (2 cotas)  ...........................................................................  R$ 50.000,00
- Hospitality Room Platinum, com 15,00 m2 , incluindo 1 mesinha lateral, 1 mesa com 4 cadeiras e totem com logotipia da empresa;
- Inscrição completa para 10 funcionários e/ou convidados da empresa;
- Abertura do espaço para 1 (uma) palestra (em plenário total), de 30 minutos,;
- Logotipia da empresa em todos os anúncios, pastas dos congressitas e demais peças do evento;
- Logotipia no site oficial do evento, com link direto para o site da empresa;
- Histórico de até 100 palavras na home page do evento;
- Inserção de folhetagem nas pastas dos congressistas;
- Convite Eletrônico  para a Exposição;
- Destaque nas notas e entrevistas na imprensa e nos press releases.

Patrocínio Gold (5 cotas) ....................................................................................  R$ 35.000,00
- Stand de 12,00 m2 para apresentação de produtos/serviços, incluindo montagem básica;
- Inscrição completa para 7 funcionários e/ou convidados da empresa;
- Abertura do espaço para 1 (uma) palestra (em plenário total), de 20 minutos;
- Logotipia da empresa em todos os anúncios, pastas dos congressitas e demais peças do evento;
- Logotipia no site oficial do evento, com link direto para o site da empresa;
- Histórico de até 100 palavras na home page do evento;
- Convite Eletrônico  para a Exposição.

Patrocínio Silver (11 cotas) ................................................................................. R$ 20.000,00
- Stand de 6,00 m2 para apresentação de produtos/serviços, incluindo montagem básica;
- Inscrição completa para 5 funcionários e/ou convidados da empresa;
- Logotipia da empresa em todos os anúncios, pastas dos congressitas e demais peças do evento;
- Logotipia no site oficial do evento, com link direto para o site da empresa;
- Histórico de até 100 palavras na home page do evento.
- Convite Eletrônico  para a Exposição.

Merchandising  ................................................................................................... R$ 10.000,00
- Inscrição completa para 2 funcionários e/ou convidados da empresa;
- Logotipia da empresa em todos os anúncios, pastas dos congressitas e demais peças do evento;
- Logotipia no site oficial do evento, com link direto para o site da empresa;
- Colocar 1 banner (1,00m larg. X 1,50 alt.) na área da exposição;
- Inserção de folhetagem nas pastas dos congressistas;
- Histórico de até 100 palavras na home page do evento.

Modalidades de Patrocínio
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Montagem Básica do Stand

- Piso revestido com carpete instalado sobre o chão, não sendo permitido o uso de piso elevado.
- Divisórias (2,20m alt. x 1,00m larg.), brancas, em estruturas de alumínio anodizado.
- Identificação frontal com travessas de alumínio com o nome da empresa em formato texto (10 caracteres);
- Iluminação através de arandelas;
- 1 tomada 220v, para o máximo de 500 watts de potência.
- 1 mesa redonda e 2 cadeiras estofadas.
- 1 balcão 1,00m x 0,50m

a) A não utilização desses elementos não implicará em abatimento de nenhum valor.

b) A complementação de acessórios sobre a montagem básica somente será permitida com a contratação da Montadora
Oficial.
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Mapa da Exposição (sujeito a alterações)

A Exposição ocorrerá no mesmo andar que a Conferência. Os estandes serão pré-reservados para os expositores em
ordem cronológica até que sejam confirmados.


