
Instituto de Biologia Marinha 

Bióicos

Divulgação Científica e Educação para a 

conservação dos oceanos!



Promover a conservação 

dos oceanos por meio da 

educação e da divulgação 

da ciência.

Missão
Com o seu apoio 

podemos fazer 

diferença nas Ciências 

Marinhas!

Precisamos de você 

para cumprir essa missão 

e promover um futuro 

melhor ao nosso planeta! 

Vamos assumir 

essa 

responsabilidade 

juntos! 

Faça a diferença!  

Juntos, podemos 

engajar as pessoas na

conservação dos 

oceanos e 

biodiversidade! 

Os oceanos são os grandes 

reguladores da nossa existência no 

planeta, além de abrigarem a maior 

diversidade na Terra! 



Mostrar como a sua instituição está preocupada 

com a conservação dos oceanos por meio do seu 

apoio às nossas atividades de Educação e de 

divulgação da Ciência.

Com sua ajuda ampliaremos a nossa atuação em 

novos métodos de ensino e aprendizagem nas 

Ciências do Mar.

A sua marca será mencionada e vinculada como apoiadora

das seguintes atividades: 

Objetivos



Ferramentas

Produção de 

documentários

curtas-metragens 

e palestas em 

nosso canal do 

YouTube

Fotografias de 

animais e 

ecossistemas 

marinhos

+ textos 

educativos em 

nossos perfis

Produção do 

Podcast Biologia 

Marinha

de divulgação das 

ciências marinhas 

e entrevistas com 

especialistas 

Publicação 

da nossa Revista 

Biologia Marinha   

de Divulgação 

Científica

Utilização 

harmoniosa do 

ambiente cênico 

marinho         

como ferramenta    

didática para    

produção de 

conteúdos



ESSAS FERRAMENTAS SÃO 

DE ACESSO GRATUITO

PELO NOSSO PORTAL 

www.bioicos.org.br

E EM NOSSAS REDES SOCIAIS!

http://www.bioicos.org.br


Nossa 

experiência

VISAMOS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AO 

RESPEITO AMBIENTAL E À 

VIABILIDADE ECONÔMICA POR MEIO DA 

DEMOCRATIZAÇÃO DA CIÊNCIA E TAMBÉM 

DO APRIMORAMENTO EDUCACIONAL!



Nossa 

experiência

LIDERADO PELO PROF. DR. DOUGLAS PEIRÓ, BIÓLOGO 

MARINHO, COM EXPERIÊNCIA EM BIOLOGIA MARINHA E 

ENSINO, RECONHECIDO PELOS ESFORÇOS NA ÁREA

E UMA EQUIPE DE COLABORADORES, CIENTISTAS DO MAR, 

EDUCADORES E ESTUDANTES ENGAJADOS E TALENTOSOS



Planejamento de marketing

A acessibilidade e a variedade 

de plataformas nos permite 

alcançar diferentes públicos, 

medir preferências e, com isso, 

aumentar a eficiência de nossas 

ações, voltadas para a 

conservação dos oceanos

@biologia_marinha_bioicos

+ de 72 mil seguidores
@ProjetoBioicos

+ de 22 mil seguidores

www.bioicos.org.br

+ de 20 mil assinantes

Biologia Marinha Bióicos

+ de 2 mil inscritos

Biologia Marinha Bióicos

+ de 10 mil ouvintes
@ProjetoBióicos

+ de 6,5 mil seguidores

Estimamos que nosso conteúdo atinja mais de 
500 mil pessoas!

Números de alcance



Vantagens
Selo marketing 

verde-azul

Sua marca será veiculada 
como uma instituição que se 

preocupa com a conservação 
dos oceanos e com a 

educação!

Divulgação da sua marca e dos seus
produtos para os nossos seguidores

Visibilidade e promoção da marca em
nossas publicações

Direito de acesso antecipado aos nossos
planos de ampliação de atuação

Este é o selo que sua 
instituição/marca irá receber por se 

comprometer com a causa 
ambiental marinha e costeira



Patrocinadores



Cotas de patrocínio

● “Selo verde-azul Instituto Bióicos” de instituição apoiadora da conservação dos

oceanos”.

● Inclusão de sua marca no hall de patrocinadores em nosso website

https://www.bioicos.org.br/quem-somos

● Logotipo da sua empresa e menção oral na produção de todos os vídeos

publicados no YouTube.

● Menção oral na produção de todos os episódios de Podcast.

● Agradecimentos e divulgação em todas as redes sociais (Instagram, Facebook,

Twitter, YouTube, WhatsApp, Telegram, web site).

Benefícios que sua instituição terá por nos patrocinar:



Contatos

Quer ver sua marca vinculada 

à conservação dos oceanos?

ENTRE EM CONTATO

CONOSCO!

+55 12 98303-3889

projetobioicos@gmail.com

https://wa.me/5512983033889
mailto:projetobioicos@gmail.com

