


APRESENTAÇÃO

O QUE É O PRÊMIO CARRINHO DE OURO?
Concedido anualmente pela Associação Goiana de Supermercados (Agos), o Carrinho de 
Ouro é o mais valioso e esperado prêmio destinado aos destaques do setor supermercadista 
do Estado. São empresas e pessoas que ao longo do ano de 2019 despontaram em suas áreas 
de atuação, revelando significativa capacidade de superar dificuldades, aglutinar forças, 
enfrentar desafios, motivar equipes de vendas, apostar no novo, com profissionalismo e 
determinação.

A tradicional premiação obedece a critérios rigorosos de escolha, realizado através de um 
instituto de pesquisa.

O EVENTO DE PREMIAÇÃO
A premiação acontece em um evento de gala para mais de 500 convidados, entre estes os 
maiores nomes do setor supermercadista, fornecedores, autoridades e imprensa.

Esta edição acontecerá no dia 8 de abril às 20h no Espaço de Eventos Agos em Goiânia.

OBJETIVO GERAL
Homenagear empresas e personalidades que se destacaram durante o ano
contribuindo para o desenvolvimento e sucesso do setor supermercadista goiano.



APRESENTAÇÃO

PÚBLICO-ALVO
Supermercadistas, fornecedores, prestadores de serviços, representantes comerciais,
representantes políticos e comunicadores sociais.

COMO ACONTECE
Os candidatos ao prêmio devem preencher os critérios de seleção estabelecidos
previamente ao evento. Após o preenchimento desses quesitos, os candidatos
concorrerão nas seguintes categorias:
- Supermercados da Capital
- Supermercados do Interior
- Fornecedores

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Expor à sociedade as empresas premiadas pela Agos com o troféu Carrinho de Ouro.
- Incentivar o desenvolvimento dos processos produtivos das empresas, através de
  reconhecimento com a entrega do troféu.
- Promover a integração dos membros do setor de supermercados.
- Estimular a excelência no atendimento do autosserviço.
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COTAS



COTA OURO

Investimento R$ 25.000,00

Inserção da marca nos materiais de divulgação do evento

Inserção da marca nas assinaturas de e-mail da Agos (rodapé) (até dia 15/05/20)

Banner rotativo no site da Agos (1150 x 220px) com link para o site do patrocinador*

Inserção da marca no site da Agos (100 x 100px) na página referente ao evento (até dia 15/05/20)

Inserção da marca nos convites do evento (para contratos fechados até 16/03/20)

Inserção da marca no painel do palco das premiações como patrocinador Ouro

Exibição de um filme de até 30 segundos na abertura do evento*

Citação de patrocínio na abertura e encerramento do evento

Ação de positivação de marca durante o evento (mediante aprovação da Agos)*

Entrega de brindes e/ou folhetos durante o evento (mediante aprovação da Agos)*

Inserção da marca na matéria de cobertura do evento na Revista Supermercados

Colocação de um blimp fornecido pelo patrocinador na entrada do evento*

10 (dez) convites para o evento
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CONTATO
COMERCIAL

Clésida do Espírito Santo

clesida.comercial@agos.com.br

(62) 98596-3468

João Bosco Pinto de Oliveira

joaobosco@agos.com.br

(62) 99977-2528


