




Comissão Organizadora
XVII Congresso Brasileiro de Biomedicina
e V Congresso Internacional de Biomedicina e

I Congresso Brasileiro e Internacional
de Biomedicina Estética



Expectativa de Público
2.500 pessoas

Local do Evento

Centro de Convenções
(Goiânia, GO)

Congresso Brasileiro
de Biomedicina
e V Congresso Internacional

de Biomedicina

Goiânia, GO · 15 a 18 de Junho de 2022



COTAS

•  Stand básico

•  Inscrições para participar do evento

•  Logo no site

•  Logo no material impresso

•  Inserção de material nas pastas

••  Projeção da logo nos telões das salas no intervalo das palestras

•  Citação do nome pelo mestre de cerimônia na abertura

•  Citação do nome pelo mestre de cerimônia no encerramento

•  Logo na sinalização do evento

•  Apresentação de um vídeo institucional na abertura do evento

•  Sala Vip e Workshop

•  Valor do Investimento (R$)

MASTER

36m²
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130 mil
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24m²
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90 mil
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18m²
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50 mil

PRATA

12m²
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30 mil

BRONZE

9m²
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•

•

••

20 mil



|   Stand básico de 36m²
na área de exposição
|   Logomarca com destaque
no hot site do Congresso
|   Inserção da logomarca
na sinalização do evento
|   |   Inserção da logomarca
no pórtico de entrada

|   Inserção da logomarca
com destaque no material
impresso do evento

|   Apresentação de um vídeo
institucional de no máximo 3 min
na solenidna solenidade de abertura do evento
(fornecido pelo patrocinador)

|   Citação do nome pelo mestre de
cerimônia na solenidade de abertura
(fornecido pelo patrocinador)

|   Projeção da logo nos telões das
salas no intervalo das palestras

|   Inserção de material impresso
na na pasta dos participantes
(confecção por conta do patrocinador)

|   20 inscrições para
participar do evento

|   Um Workshop:
• Sala
• Um recepcionista
• Recursos audiovisuais
• Um técnico de audio/imagem

|   Exclusividade para exposição
da marca na sala vip:

• Espaço com balcão dentro da sala vip

• Um televisor no interior da sala vip
para divulgação de vídeo

Valor do investimento:
R$ 130.000,00

Cota Master



|   Stand básico de 24m²
na área de exposição

|   Logomarca com destaque
no hot site do Congresso

|   Inserção da logomarca
na sinalização do evento

|   |   Inserção da logomarca
no pórtico de entrada

|   Inserção da logomarca
com destaque no material
impresso do evento

|   Citação do nome pelo
mestre de cerimônia na
solenidade de abertura
e ee encerramento do evento

|   Projeção da logo nos
telões das salas no
intervalo das palestras

|   Inserção de material impresso
na pasta dos participantes
(confecção por conta do patrocinador)

|   15 inscrições para participar
do evento

Valor do investimento:
R$ 90.000,00

Cota Diamante



|   Stand básico de 12m²
na área de exposição

|   Logomarca no hot site do Congresso

|   Inserção da logo
no material impresso do evento

|   Citação do nome pelo mestre
de de cerimônia na solenidade de abertura

|   Inserção de material
impresso na pasta dos
participantes (confecção
por conta do patrocinador)

|   7 inscrições para participar
do evento

Cota Prata
Valor do investimento:

R$ 30.000,00



|   Stand básico de 18m²
na área de exposição

|   Logomarca com destaque
no hot site do Congresso

|   Inserção da logo
com destaque no material
impimpresso do evento

|   Projeção da logo nos telões
das salas no intervalo das palestras

|   Inserção de material
impresso na pasta dos
participantes (confecção
por conta do patrocinador)

|   10 inscrições para participar
do evento

Cota Ouro
Valor do investimento:

R$ 50.000,00



|   Stand básico de 9m²
na área de exposição

|   Logomarca no
hot site do Congresso

|   Inserção da logomarca
no material impresso
do do evento

|   Citação do nome pelo
mestre de cerimônia na
solenidade de abertura

|   Inserção de material
impresso na pasta dos
participantes (confecção
por conta do patrocinador)

|   4 inscrições para
participar do evento

Cota Bronze
Valor do investimento:

R$ 20.000,00



|   Workshop com
30 minutos dentro
da programação
do evento.

Workshop
Valor do investimento:

R$ 15.000,00

|   Stand básico de 6m²
na área de exposição

|   2 inscrições para
participar do evento

Cota Stand
Valor do investimento:

R$ 5.000,00



|   No banner impresso que será
instalado nas palestras da
Programação Oficial onde for
abordado o tema Sustentabilidade
e de Inclusão Social

|   No painel na área de circulação,
oonde serão informadas as práticas
sustentáveis que estão sendo
feitas no evento

|   No slide que será passado antes
de iniciar cada programação,
nas telas de projeção das
salas e auditórios

|   No relatório sobre as
Práticas Sustentáveis que será
elaborado após o final do evento
e que será enviado a todos participantes,
patrocinadores e palestrantes,
e ainda postado no site do evento

|   |   No e-mail mkt de divulgação
do relatório sobre as
Práticas Sustentáveis

|   No site com a nomenclatura
“Patrocinador Sustentável”

|   3 inscrições para
participar do evento

Esta cota permitirá ao evento aderir às
práticas sustentáveis buscando diminuir
os impactos e gerar receita sócio ambiental.

Os parâmetros que serão explorados
com a aquisição dessa cota serão:

• Engajamento de Fornecedores;
• Gest• Gestão de Resíduos;
• Comunicação Criativa;

Inserção da logomarca
institucional nos seguintes
materiais/peças do Congresso:

Valor do investimento: R$ 15.000,00

Cota Sustentabilidade





Ecobag
Modelo fornecido pelo Congresso

Sacola (Pasta)
dos Congressistas

Valor do investimento: R$ 20.000,00



Material
na Pasta
Encarte de um folder ou um

brinde nas pastas dos Congressistas
A confecção do material é de

responsabilidade do patrocinador

Valor do investimento: R$ 4.500,00



Capas
de Cadeira

Logo nas capas das cadeiras
A confecção do material é de

responsabilidade do patrocinador

Valor do investimento: R$ 20.000,00

Auditório Lago Azul
capacidade para 600 congressistas

Valor do investimento: R$ 10.000,00

Demais salas
capacidade para 100 congressistas



Site e App do Evento

Aplicações
de Marca
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Informações Comerciais

62 3241-3939 | 62 98145-2385
comercial.go1@wineventos.com.br

Organização

Associação Brasileira
de Biomedicina

Realização




