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O Grupo Mídia é um conglomerado de Mídia, Comunicação e Eventos, com posicionamento relevante em diferentes segmentos, como Saúde, Energia, LifeStyle e Administração Pública. É organizado estrategicamente por unidades de negócios, oferecendo um
extenso portfólio com foco em Conhecimento, Relacionamento e Negócios. A missão da
Empresa é aproximar organizações e players, gerando Conteúdo, criando comunidades,
conectando pessoas e marcas, e proporcionando reais oportunidades para todos nos
segmentos em que atua.

ATUAÇÃO EM ENERGIA
Somos o Grupo Mídia Energy, o Hub da Energia. Uma comunidade rica em inputs e awareness, ancorados em uma plataforma Omnichannel.
Somos uma comunidade formada por pessoas, instituições e empresas interessadas no
desenvolvimento e na transformação do setor.
Agimos através de uma plataforma multicanal.
Atuamos no presente e pensamos no Futuro.
Comunicação é a nossa vida!

Quem são os líderes do
mercado brasileiro de Energia?
Em 2019, o Grupo Mídia lança a primeira edição do Prêmio Líderes da Energia, evento que reconhecerá
a atuação das empresas e instituições de Energia que mais se destacaram ao longo do último ano.
Os laureados serão definidos em votação pelo site e por pesquisa de mercado. Segundo Edmilson Jr.
Caparelli, CEO do Grupo Mídia, a homenagem é um reconhecimento às empresas e instituições que trabalham arduamente pelo crescimento e pela modernização do setor da Energia no país. A premiação é
dividida em 23 diferentes categorias, como Boas Práticas de Compliance, Gestão de Pessoas, Inovação,
Mercado e Negócios, e Sustentabilidade.
A primeira edição do Líderes da Energia ocorrerá dentro da programação do Fórum Full Energy, que
será no mês de agosto de 2019 dentro de um formato inovador no setor de Energia: acontecerá nas dependências de um resort durante um final de semana, oferecendo ao público uma ampla programação,
com fórum, premiação, networking e momentos de descontração.

23 DIFERENTES CATEGORIAS
1 - Boas práticas e compliance

9 – Tecnologia da informação

17 – Mercado e negócios

2 - Infraestrutura e engenharia

10 – Pesquisa e desenvolvimento

18 – Mercados internacionais

3 - Gestão de pessoas

11 - Entidades setoriais

19 - Sustentabilidade

4 – Transmissão e distribuição

12 – Qualidade e segurança

20 - Provedor de serviços

5 - Consultoria

13 - Indústria

21 - Logística

6 – Geração e produção

14 – Bioenergia

22 – Inovação

7 – Instituições públicas

15 – Instituições financeiras

23 - Suprimentos

8 – Eficiência energética

16 – Referência

Investimento
Target
•
•
•
•
•
•

Logo como patrocinador target
Mesa reservada com nome da Instituição (8) lugares
Entrevista com divulgação no site e nas Redes Sociais
Citação durante o evento.
Vídeo de 30 segundos no evento
Case de 2 páginas na revista Full Energy

R$ 50.000,00

Advance
•
•
•
•
•

Logos como patrocinador Advance
4 Convites individuais para o jantar
Entrevista com divulgação no site e nas Redes Sociais
Citação pelo Mestre de Cerimônia.
Case de 1 página na Revista Full Energy

R$ 30.000,00
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