Assinatura do Termo de Cooperação
AESP x DESENVOLVE SP com a presença do
Exmo. Governador do Estado de São Paulo

Hotel Novotel Jaraguá São Paulo
Rua Martins Fontes, 71 – Centro - SP
3 de julho de 2019
Das 9h30 às 18h

AESP tem o orgulho de apresentar a primeira edição do Criando
Oportunidades, o espaço corporativo onde as emissoras de rádio e televisão
do estado de São Paulo, as grandes empresas fornecedoras de serviços e
equipamentos do setor e a Desenvolve SP marcarão presença.

Trata-se de uma iniciativa que nasceu a partir da assinatura do Termo de
Cooperação da Desenvolve SP e AESP, uma ação inédita que poderá
beneficiar cerca de 400 emissoras de rádio e televisão paulistas com a
realização de financiamentos de até R$ 30 milhões para compra de
equipamentos de radiodifusão e geração de energia renovável. Este evento
tem como objetivo proporcionar uma grande plataforma de negócios.
A parceria da AESP com a Agência de Fomento Desenvolve SP do Governo
do Estado de São Paulo conta com duas linhas de crédito com recursos
próprios para nossas emissoras associadas:
1) Uma delas é a linha de Financiamento ao Investimento Paulista, que irá
custear máquinas e equipamentos como: transmissores, antenas e
geradores de ondas de rádio, inclusive itens importados. Os interessados
contarão com uma taxa de juros a partir de 4% ao ano mais Selic e prazos
de até 60 meses para quitação, com carência de até um ano.
2) Como o modo de transmissão via FM gera mais consumo de energia, a
outra linha é a Economia Verde. Ela permite a aquisição e instalação de
equipamentos para produção de energia renovável, como placas
fotovoltaicas. Neste caso, as taxas de juros partem de 2% ao ano mais Selic,
e os prazos também são de até 60 meses, com carência máxima de um ano.
Prepare-se para testemunhar o grande encontro deste setor e fazer
excelentes negócios!

Neste palco acontecerão as plenárias, a posse da
nova Diretoria e o ato da assinatura do Termo de
Cooperação AESP e Desenvolve SP com a
presença do Governador do Estado de São Paulo

Mesas de Negócios
Criando Oportunidades,
consiste em estabelecer
contatos entre
Emissoras e
Fornecedores através de
um sistema de interesse
real entre as partes,
com a presença da
Desenvolve SP.

Oficinas:

Serão duas salas de oficinas para uso
de temas específicos da Associação, e
também para uso das empresas
forncedoras para apresentação de
seus produtos.
As oficinas terão duração de 15
minutos.

Público esperado:
300 convidados
• Empresários e principais executivos de
emissoras de radio e televisão;
• Autoridades;
• Jornalistas,
• Empresas fabricantes de equipamentos
e serviços.

COMUNICAÇÃO DO EVENTO
• Divulgação site AESP
• Banner no clipping diário da AESP
• 03 emails de divulgação
• Convite eletrônico
• Projeção de fundo de palco
• Banner de boas vindas
• Sinalização do evento

Contato:
Izabel Rezende
Email: Izabel@aesp.org.br

Fone/WhatsApp: +34663246773
Skype: izabelcrezende

Meeting of Paulista Broadcasting: Creating Opportunities
AESP is proud to present the first edition of Creando Oportunidades, the corporate
space where the radio and television stations in the state of São Paulo, the major service
providers and equipment in the sector and DESENVOLVE SP will be present.
It is an initiative that was born after the signing of the Term of Cooperation of
DESENVOLVE SP and AESP, an unprecedented action that could benefit about 400 radio
and TV stations in São Paulo, with financing of up to $ 7.5 million for the purchase of
broadcasting equipment and renewable energy generation. This event aims to provide a
great business platform.

The partnership between AESP and the DESENVOLVE SP Agency of the State
Government of São Paulo has two credit lines with own resources for our associated
broadcasters:
1) One of them is the São Paulo Investment Financing line, which will fund machinery
and equipment such as: transmitters, antennas and radio wave generators, including
imported items. Those interested will have an interest rate of 4% per year plus Selic and
terms of up to 60 months for discharge, with a grace period of up to one year.
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2) Since FM transmission mode generates more power consumption, the other line is
the Green Economy. It allows the acquisition and installation of equipment for the
production of renewable energy, such as photovoltaic panels. In this case, interest rates
start at 2% per year plus Selic, and the terms are also up to 60 months, with a maximum
grace period of one year.
• Get ready to witness the great meeting of this industry and do great business!

Meeting of Paulista Broadcasting
Creating Opportunities
Business Tables:
Creating Opportunities, is to establish contacts
between Issuers and Suppliers through a system
of real interest between the parties, with the
presence of the Desenvolve SP Agency.
Offices:
There will be two workshop rooms for use of
specific themes of the Association, and also for
the use of the companies forncedoras to
present their products face-to-face or online.
The workshops will last 15 minutes.
Theater:
In the theater will happen the plenary sessions, the
inauguration of the new Executive Board and the
signing of the Term of Cooperation AESP and
Desenvolve SP with the presence of the Governor
of the State of São Paulo.

Meeting of Paulista
Broadcasting
Creating Opportunities
Our participation
Counterpart:

• A business desk during the day of the event in a space
shared with other companies and with the presence of
Banco Desenvolve SP.
• Disclosure of your brand in all communication of the
event
• 15-minute space for a presentation in the Technical
Offices room
• Investment: US $ 1,400.00

Participation can be online, at a previously scheduled time,
for a 20-minute workshop via skype.
• Investment: US $ 750.00

Meeting of Paulista
Broadcasting
Creating Opportunities
Contact:
Izabel Rezende
Email: Izabel@aesp.org.br

Fone: 11 2164-0900
Fone/WhatsApp: +34663246773

Skype: izabelcrezende

