
A ORGANIZAÇÃO 

O I Congresso Internacional de Astrologia terá lugar no fórum da Maia, ao longo de três 
dias e irá reunir mais de 25 astrólogos nacionais e internacionais numa série de palestras. 
No mesmo local decorrerão múltiplos mini-cursos. Todas as apresentações foram sujeitas 
a uma avaliação qualitativa por parte de uma Comissão. Parte dos astrólogos convidados 
são  oriundos  da  América  do  Norte,  América  do  Sul,  Europa  e  Oceânia,  todos  com 
creditação e reconhecimento internacional. As palestras decorrem simultaneamente com 
os  mini-cursos,  sendo  cada  uma  delas  alusiva  a  uma  temática  especifica  dentro  da 
Astrologia, designadamente:  

» Auditório: Tradicional e Mundana | Psicológica| Histórica |Filosofica | Mundial | Diversos  

» Sala Régulus: Estudantes e Interesse Geral  
» Sala Spica: Estudantes e Interesse Geral 

No auditório decorrerão 9 palestras por dia, cada uma com a duração de 50 minutos. Os 

mini-cursos  ocorrerão  em média  cinco  vezes  por  dia  e  terão  a  duração  de  2  horas, 

criando-se  assim  um  contexto  favorável  para  a  diversificação  dos  conteúdos  e  uma 

oportunidade de divulgar e ensinar a variedade presente na Astrologia. 

APOIOS E DIVULGAÇÃO 

Para o sucesso do evento contamos, desde já, com o apoio de várias escolas nacionais e 

internacionais de astrologia, assim como de entidades reconhecidas no meio empresarial. 

Como patrocinadores asseguramos o apoio do Porto Canal e a possibilidade de outros 

meios de mídia. 

Apesar de não ter  sido feito ainda qualquer promoção contamos já com mais de três 

dezenas de inscritos sendo que as inscrições só encerrarão a dia 31 de Janeiro de 2017. 

A esta  distância  é  possível  prever  com  realismo  que  a  presença  do  congresso  na 

comunicação social  e  o  envolvimento de entidades  de  diversos  tipos  no mesmo será 
muito maior com a aproximação do evento.



INVESTIMENTO COM RETORNO GARANTIDO 

O  nosso  sucesso,  obviamente,  leva  ao  sucesso  de  todos  aqueles  que  nos 
acompanham.  Dentro  de  um contexto  de  confiança entre  as  várias  partes  e  da 
criação  de  um  ambiente  de  sinergia  e  cooperação,  os  patrocinadores  que  se 
associam ao nosso Congresso beneficiarão de condições importantes, das quais se 
destaca: 

» Garantia de exclusividade setorial;  
» Divulgação do logotipo nas redes sociais, cartazes promocionais, site do evento e 

sites parceiros;  
» Presença na newsletter da ASPAS, com mais de 25000 visualizações;  
» Divulgação nos mídia que acompanham o evento;  
» Garantia de reportagens do Porto Canal;  
» Presença de 400 pessoas nos 3 dias; 
» Presença de mais de 25 Astrólogos de várias partes do globo, incluíndo Espanha, 

Reino Unido, E.U.A, Brazil, Israel, Austria e muito mais;  
» Incorporação do logotipo nas fardas do staff do evento.

PRATA - 200€ 
Logotipo no cartaz - no local do evento 

25% entrada no Congresso 

OURO - 400€ 
Logotipo no site do congresso com link para página do patrocinador

Logotipo no cartaz - no local do evento 

50% entrada no Congresso 

PLATINA - 1000€ 
Espaço para stand 3X2 (3 dias)

50% entrada no Congresso


