Guia

Benefícios

Membros

Juntos

Somos mais fortes.
Somos um movimento!

A associação junto ao GBC Brasil, ONG que fomenta a indústria
da construção sustentável, proporciona diversos benefícios à
empresa, dentro deste setor.
Neste Guia você compreenderá: quais são os benefícios e
como utilizá-los.
Para facilitar, dividimos em duas áreas:
Área Técnica..............................................................pg. 3
Marketing & Comercial.........................................pg. 5
Esperamos que este material maximize e facilite a utilização
dos benefícios oferecidos à sua empresa.
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Área Técnica
Como? O que é?

Palestra Institucional
Palestra de apresentação do movimento green building. Temas abordados:
GBC Brasil, LEED, mercado da Construção Sustentável e cases de sucesso.
No momento da associação, solicitar junto ao contato do GBC Brasil. Iremos verificar a
disponibilidade de datas para realizar a apresentação.

Como? O que é?

Descontos em cursos e cursos in-Company, do GBC Brasil
Oferecemos diversos cursos acerca da Certificação Internacional LEED e temas corelacionados
como: Paisagismo Sustentável, Energias Renováveis...
Caso for realizar um de nossos cursos, no momento da inscrição, basta citar que a empresa é
Membro do GBC Brasil. Não existem restrições de benificiários por empresa.

O que é?

Os Comitês Técnicos buscam discussões sobre Créditos Regionais do LEED, ACPs e criação de
Referenciais para o mercado.

Como?

Participação em Comitês Técnicos do GBC Brasil

Em qualquer momento entrar em contato (telefone ou e-mail) com a equipe Técnica do GBC Brasil,
solicitando a participação em Comitês ativos.
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Área Técnica
Como? O que é?

Desconto no Congresso do Greenbuilding Brasil Conferência Internacional & Expo
Congresso com os principais nomes do mercado de construção sustentável mundial,
falando sobre novidades, estudos, previsões, cases e muito mais.
Após finalizar a grade do Congresso e iniciarmos a comercialização dos convites para o
evento, enviamos ao(s) e-mail(s) cadastrado no GBC Brasil, um código com o desconto.

Como? O que é?

Desconto em Eventos apoiados pela ONG
Diversos eventos do setor buscam o apoio do GBC Brasil. Apoiamos oferecendo
conteúdo e divulgação.
Enviamos por e-mail, ao(s) e-mail(s) cadastrados no GBC Brasil, divulgações sobre o
evento e desconto para Membros do GBC Brasil.

Como? O que é?

Newsletter com dados LEED e novidades para o mercado
Mensalmente enviamos uma newsletter com as principais novidades, separadas nos 4 pilares do
GBC Brasil: Informação, Certificação, Educação e Relacionamento & Fomento.
Enviamos por e-mail, ao(s) e-mail(s) cadastrados no GBC Brasil. Para cadastrar novos
e-mails, basta solicitar e enviar os e-mails ao seu contato no GBC Brasil.
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Marketing & Comercial
Após a associação, o membro pode
encontrar o logo e o Brandbook
(Manual de Marcas) na sua área restrita
em nosso site.

Membros possuem benefícios ou
descontos em todos os nossos canais
de comunicação:

Website
Conferência & Expo
Revista

A empresa pode utilizar o logo de
Membros do GBC Brasil onde desejar,
como por exemplo: embalagem de
produtos, placas de obras, website e etc.

Documentário
Mídias Sociais e Blog
Evento de Networking
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Website

Marketing & Comercial

No momento da associação, enviamos um login e uma senha para acessar a área restrita do site onde é possível criar o perfil da
empresa no “Diretório dos Membros” e cadastrar Cases de sucesso. Caso perca a senha, basta solicitar à equipe do GBC.

Diretório dos Membros

Exemplo da área
“Diretório dos Membros”

Plataforma criada para o mercado ter acesso a materiais, serviços e soluções para
Green Buildings.

Área de atuação
Descritivo Institucional

Logo da empresa
Vídeo Institucional ou propaganda

Como?

O membro pode divulgar:

Ao acessar a área restrita, você entrará na
página “Meu Perfil”. Nesta página você
poderá alterar ou atualizar os dados da
empresa que aparecerão no site.

Nome da Empresa Membro
Contato: Nome do contato
Site: www.sitedaempresa.com.br

Veja os 10 cases desta empresa

Vídeo da Empresa Membro

Contato direto

Documentos Compartilhados
Apresentação Institucional
DOWNLOAD

Produto
DOWNLOAD

Minhas soluções para Green Building

CEO Empresa

Descritivo Institucional
Até 4 matérias em PDF

i

DOWNLOAD

0:00/10:40
DOWNLOAD

FALE COM ESTE MEMBRO GBC

4.500/mês

Acessos extremamente focados
e tomadores de decisão

DADOS DE CONTATO

* Campos de preenchimento obrigatório
*Nome:

*Email:

Telefone:

*Mensagem:

Website
Enviar
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Website

Marketing & Comercial

Cases
Plataforma criada para ser utilizada como Benchmarking.
Cases possibilita a inclusão das seguintes informações:
4 Fotos

Nível da Certificação e Tipologia

Texto explicativo

Estado

Até 2 materiais em PDF

Como?

Nome da empresa e empreendimento

Ao acessar a área restrita, clique em “Cadastro de
Cases” para adicionar um novo case, ou “Listar
Cases” caso queria editar algum já cadastrado.

Exemplo da área “Cases”
Nome do empreendimento
Nome do Membro

LEED New Construction

Ver fotos

Leia mais

Certificado - Estado

O número de cases cadastrados
aparece no perfil de sua
empresa no “Diretório dos
Membros”

Estratégias adotadas
DOWNLOAD

Check Lists
DOWNLOAD
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Conferência & Expo

Marketing & Comercial

A Greenbuilding Brasil Conferência Internacional & Expo é o principal evento na América Latina
focado em construção sustentável.
Trata-se de uma Conferência de alto nível técnico, com os principais nomes do mercado mundial e
uma Exposição com empresas que oferecem soluções para green buildings. A Conferência, que já
recebeu o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, a ex-Senadora da República Marina Silva e o
ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Min. Joaquim Barbosa, tem a duração de três dias de
Exposição e no quarto dia ocorrem 3 roteiros de visitas técnicas a empreendimentos certificados.

Patrocínio

Exposição

Merchandising

Como?

Membros tem 25% de desconto
Ao conversar e solicitar o orçamento à equipe comercial
do evento, informar que sua empresa é associada ao
GBC Brasil e automaticamente receberá o desconto.
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Revista

Marketing & Comercial

10% de desconto em
espaços publicitários

Como?

A revista GBC Brasil, lançada em Agosto de 2014, traz novidades do
mercado, entrevistas com personalidades, estudos e tecnologias
relevantes à green buildings.
Ao conversar e solicitar o orçamento à equipe
comercial da Revista, informar que sua
empresa é associada ao GBC Brasil e
automaticamente receberá o desconto.
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Documentário

Marketing & Comercial

Uma série televisa documental com cinco episódios no formato de 26 minutos, que
abordará o mercado da construção civil com ênfase em levar ao público conceitos como
Green Building, arquitetura sustentável e as possíveis transformações nas cidades e seu
impacto na vida das pessoas. Mostrando exemplos no Brasil e no mundo de novas
maneiras de se pensar a construção civil e a arquitetura, respeitando o meio ambiente e
melhorando a qualidade de vida das pessoas.
Patrocínio utilizando
Leis de Incentivo

Como?

Projeto aprovado pela
Ancine

Entrar em contato com seu contato no GBC Brasil e nós
lhe apresentaremos à empresa parceira deste projeto.

10

Mídias Sociais e Blog

Marketing & Comercial

Exemplos de matérias dos Membros:
O Porto Maravilha e suas estratégias de
Walkability

Como?

Diariamente postamos conteúdo relevante aos nossos 40.000 seguidores nas mídias sociais. Além do Facebook e Linkedin,
possuimos o Blog do GBC Brasil, onde toda terça-feira publicamos uma matéria ou entrevista com profissionais e personalidades
do mercado. Oferecemos este espaço aos Membros que querem compartilhar conceitos, novas tecnologias ou projeções do
mercado.
Indicar um tema, que não seja comercial, ao GBC Brasil, ou solicitar que
indiquemos um tema relevante. O tema e texto devem ser pensados e criados
exclusivamente para o Blog do GBC Brasil, com cerca de 2 páginas A4 escritas.
Assim que recebermos o texto iremos analisar a possibilidade de divulgação.

Sistema fotovoltaico em geração
distribuída
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Como tornar cidades mais eficientes
energeticamente

Marketing & Comercial

Evento de Networking

Os eventos de Networking para Membros do GBC Brasil são realizados trimestralmente.
Ao iniciar o evento, realizamos uma apresentação de atualização do mercado e novas
iniciativas da organização.
Após a apresentação, inicia-se um almoço com os 100 executivos participantes.
O evento é realizado em São Paulo.
Quem participa?
18%

Gerentes

42%

Diretores

33%

Exclusivo para Membros.
100 a 110 vagas
Evento trimestral

Como?

Presidentes
Sem resposta

Enviamos ao e-mail cadastrado a data do evento.
O convite é garantido após o pagamento do valor
do convite e envio do comprovante ao
responsável do GBC Brasil.
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Juntos

Somos mais fortes.
Somos um movimento!

Eperamos que este guia potencialize sua associação junto ao GBC Brasil.
Sugestões ou dúvidas, estaremos sempre à disposição.
Tel:
(11) 4191-7805
Coord. de Operações Comerciais:
Bruno Justo
Coord. Técnica:
Maria Carolina Fujihara
Coord. Marketing:
Guilherme F. Del Nero
Coord. Relações Gov. e Inst.:
Maíra Macedo

