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EEESSSPPPAAAÇÇÇOOOSSS      PPPUUUBBBLLLIIICCCIIITTTÁÁÁRRRIIIOOOSSS      DDDOOO      EEEVVVEEENNNTTTOOO   
   
111...   SSSIIIMMMPPPÓÓÓSSSIIIOOO   SSSAAATTTÉÉÉLLLIIITTTEEE   
 

A empresa poderá organizar um simpósio no auditório principal, veiculando sua logomarca 
em banners e faixas, distribuindo brindes, resumo das palestras com informações do produto. 
Esta atividade será exclusiva e fará parte da programação oficial do congresso.  

 
DDiiaa  2255//0066  Vespertino       (17h30 - 19h) R$ 15.000,00 
DDiiaa  2266//0066  RRREEESSSEEERRRVVVAAADDDOOO   Horário Nobre  (12h30 - 14h) R$ 20.000,00 
  Vespertino       (17h30 - 19h) R$ 15.000,00 
DDiiaa  2277//0066  Horário Nobre  (12h30 - 14h) R$ 10.000,00 

 
 
222...   MMMAAATTTEEERRRIIIAAALLL   GGGRRRÁÁÁFFFIIICCCOOO   
   
§§§   MMMAAALLLAAA---DDDIIIRRREEETTTAAA   
 

Material contendo a programação científica preliminar do evento, ficha de inscrição, 
informações sobre envio de trabalhos científicos, pacotes turísticos e programação social. 
Sua logomarca será veiculada na 4ª capa. Este material será confeccionado e postado pela 
organização do congresso, podendo ser entregue ao patrocinador uma quantidade a ser 
distribuída pela força de vendas.  

 
É a oportunidade de promoção da marca da empresa ou do produto junto aos especialistas 
durante um longo período. 

 
11ªª  eeddiiççããoo    RR$$  1122..550000,,0000  
22ªª  eeddiiççããoo    RR$$  1155..000000,,0000  
33ªª  eeddiiççããoo    RR$$  1155..000000,,0000  
 
 

§§§   CCCAAARRRTTTAAAZZZEEESSS   ######VVVEEENNNDDDIIIDDDOOO######    
 

Material com informações para conhecimento do evento, a serem afixados em hospitais, 
universidades e entidades de interesse da especialidade, no território nacional. 

 
Este material é afixado com bastante antecedência, permitindo à empresa uma longa 
exposição de sua marca ou de seu produto junto ao público alvo. 

 
111ªªª   eeedddiiiçççãããooo   RRR$$$   333...555000000,,,000000   
222ªªª   eeedddiiiçççãããooo   RRR$$$   333...555000000,,,000000   
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§§§   EEE---MMMAAAIIILLL    MMMAAARRRKKKEEETTTIIINNNGGG      
 

Divulgação através de e-mail com as chamadas do evento. A empresa poderá colocar sua 
marca e/ou logotipo do produto em todos os informativos. 

 
VVAALLOORR::  RR$$  11..550000,,0000  ppoorr  iinnffoorr mmaattiivvoo    
 
 

§§  CCAARRTTÃÃOO  DDEE  CCOONNFFIIRRMMAAÇÇÃÃOO    
 
O cartão de confirmação é uma peça gráfica que todo participante inscrito recebe 
confirmando sua inscrição no evento, com dados como categoria, valor e nº de inscrição. 
Deverá constar a marca e/ou logotipo do colaborador. 
 
VVAALLOORR::  RR$$  33..550000,,0000  
 

§§  PPAAPPEELL  CCAARRTTAA  EE  EENNVVEELLOOPPEE  
 

A empresa poderá veicular sua logomarca neste material, a ser utilizada em toda a 
comunicação feita pelo evento com os palestrantes, convidados estrangeiros e entidades 
oficiais ligadas a especialidade. 

 
VVAALLOORR::  RR$$  66..550000,,0000  

 
 

33..  AATTEENNDDIIMMEENNTTOO  AA  CCOONNGGRREESSSSIISSTTAASS  
 
§§  RREECCEEPPTTIIVVOO  DDAA  SSEECCRREETTAARRIIAA  ––  IINNFFOORRMMAATTIIZZAAÇÇÃÃOO  ––  CCRRAACCHHÁÁSS  

PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  
 

A Secretaria do Congresso estará preparada para atender os pré-inscritos e as novas 
inscrições dos congressistas, dar apoio aos palestrantes e à comissão organizadora, prestar 
informações, credenciar, distribuir programas e certificados. Este serviço será informatizado 
e prestado por profissionais experientes. Sua empresa poderá veicular com exclusividade 
sua logomarca nos balcões de atendimento e banners próximos aos balcões de 
atendimento. As recepcionistas poderão usar uniforme padronizado ou pins fornecidos pelo 
patrocinador . 

 
É uma excelente oportunidade de fixação da marca, pois será o local em que congressistas 
e membros da comissão organizadora estarão circulando grande parte do tempo. A 
logomarca nos crachás dos participantes estará visível durante todo o evento, pois seu uso 
é obrigatório em todas as dependências do Centro de Convenções. 

 
VVAALLOORR::  RR$$  2266..000000,,0000  
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§§  RREECCEEPPTTIIVVOO  DDEE  SSAALLAA  
 
As recepcionistas que atenderão as salas poderão usar écharpes, crachás, ou uniformes 
cedidos pelo patrocinador.  
 
VVAALLOORR::  RR$$  1100..000000,,0000  
 
§§  PPRROOGGRRAAMMAA  OOFFIICCIIAALL  
 

Esta publicação será distribuída a todos os participantes, com a programação científica 
definitiva do evento e atividades sociais. Será reservado um espaço para veiculação de uma 
mensagem comercial em 4 cores a ser fornecida pela empresa. 
 
VVAALLOORR::  RR$$  55..000000,,0000  ppoorr  eemmpprreessaa  

 
§§  AANNAAIISS  EEMM  CCDD  

 
Aqui serão publicados os resumos dos trabalhos apresentados, sendo uma fonte de  
referências científicas para os congressistas em outros trabalhos, o que torna o anúncio neste 
material uma forte opção de presença de marca da empresa ou produto.  Será reservado um 
espaço para veiculação de uma mensagem comercial em 4 cores a ser fornecida pela 
empresa. 
 
VVAALLOORR::  RR$$  1100..550000,,0000  
  
  

§§  CCRRAACCHHÁÁSS  
 

Inserção da logomarca da empresa ou produto neste material que será entregue a todos os 
participantes, sendo eles congressistas ou palestrantes, sendo de grande visibilidade 
durante todo o evento. 

 
VVAALLOORR::  RR$$  33..550000,,0000//ee mmpprreessaa  

  
  

§§  CCEERRTTIIFFIICCAADDOOSS  
 

Inserção da logomarca da empresa ou produto neste material que será entregue a todos os 
participantes, sendo eles congressistas ou palestrantes. Este é um dos materiais que ficará 
com o congressista após o evento. 

 
VVAALLOORR::  RR$$  66..000000,,0000  
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§§  PPAASSTTAASS  
 

Serão confeccionadas bolsas em material sintético, nas quais a empresa poderá colocar 
blocos, canetas e folders da empresa ou de seu produto, além do material fornecido pelo 
evento. 

 
Material promocional de grande utilização dos congressistas. 

 
VVAALLOORR::  RR$$  1155..000000,,0000  

 
 
 
44..  SSEESSSSÃÃOO  PPOOSSTTEERR    
 

Instalação de painéis para veiculação dos trabalhos científicos, nos quais o patrocinador 
veiculará a sua logomarca ou de seu produto. Estes painéis ficarão por todo o período do 
evento, sendo passagem obrigatória dos congressistas por se localizar à frente de um dos 
auditórios ou área de exposição. 

 
VVAALLOORR::  RR$$  44..000000,,0000  

 
 
55..  SSEESSSSÃÃOO  VVÍÍDDEEOO    
 

Inserção da logomarca institucional / produto antes da apresentação de cada vídeo, 
colocação de banner na sala 

 
VVAALLOORR::  RR$$  66..000000,,0000  

 
 
66..  PPRRÊÊMMIIOO  MMEELLHHOORREESS  TTRRAABBAALLHHOOSS  PPOOSSTTEERR,,  VVÍÍDDEEOO  EE  TTEEMMAA  LLIIVVRREE  
 

Premiação dos melhores posters, que serão escolhidos pela Comissão Científica do 
Congresso. Serão premiados os cinco melhores trabalhos, que receberão prêmios em 
dinheiro. Os valores e condições para o patrocínio deste Prêmio serão discutidos com a 
Comissão Organizadora. 
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77..  AAUUDDIIOO--VVIISSUUAALL  
 
§§  MMÍÍDDIIAA  DDEESSKK  
 

Nesta modalidade de patrocínio, a sua logomarca institucional e/ou de seu produto será 
veiculada na sala de recepção das apresentações, através de faixas, banners e camisetas 
fornecidos pelo patrocinador e em slides no início e no término de cada palestra. 

 
A marca será submetida a grande exposição devido à veiculação dentro das salas e com os 
palestrantes na sala de mídia desk. 

 
VVAALLOORR::  RR$$  2255..000000,,0000  

 
 

88..  SSIINNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO    
 
§§  PPLLAACCAASS  DDEE  SSIINNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  HHOOTTEELL  
 

Painéis indicativos serão distribuídos pelas áreas de circulação do Centro de Convenções, 
para informar a localização das salas e atividades do evento. Sua empresa poderá veicular 
com exclusividade a logomarca nestes painéis. Pela sua exposição, as placas tornam-se 
uma opção grande de divulgação da marca. 

 
VVAALLOORR::  RR$$  1111..550000,,0000  

 
 
§§  PPLLAACCAASS  DDEE  SSIINNAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  RRUUAA  
 

Painéis indicativos serão distribuídos proximidades do hotel para sinalizar e facilitar a 
chegada ao hotel. Sua empresa poderá veicular com exclusividade a logomarca nestes 
painéis. Pela sua exposição, as placas tornam-se uma opção grande de divulgação da 
marca. 

 
VVAALLOORR::  RR$$  1111..550000,,0000  

 
 
§§  BBAANNNNEERRSS  
 

Veiculação de logomarca do produto/empresa nos banners das salas onde serão realizadas 
as Sessões Científicas. A empresa terá um reforço de exposição de sua marca durante o 
evento. 

 
VVAALLOORR::  RR$$  1111..550000,,0000  
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99..  SSIITTEE  DDOO  EEVVEENNTTOO  
 

Site de divulgação do evento, contendo informações sobre a programação científica, 
inscrições, envio de trabalhos científicos e pacotes de viagem. A empresa terá a vinculação 
do endereço de seu site dentro e fora da Internet. É uma oportunidade para que as pessoas 
que venham a acessar o site conheçam um pouco mais da empresa e seus produtos, 
utilizando as informações também como referências científicas. Inserção de logomarca 
institucional da empresa. 

 
VVAALLOORR::  RR$$  55..000000,,0000  ppoorr  eemmpprreessaa  

 
 
 
1100..  SSOOCCIIAALL  
 

Nestas atividades a empresa poderá veicular sua logomarca através de banners, 
guardanapos, copos e brindes, fornecidos pela própria empresa. Na programação a ser 
entregue aos congressistas, será informado o patrocínio da empresa. 

 
Através destas atividades, a empresa terá acesso aos congressistas e palestrantes de uma 
forma mais informal. 

 
••  SSAALLAA  VVIIPP  
 

Esta sala é destinada à recepção dos palestrantes e convidados de honra. O patrocinador 
poderá colocar banners, distribuir folheteria, instalar computador com acesso à internet. 
 
As despesas com alimentação nesta sala serão de responsabilidade do patrocinador. 
 
VVAALLOORR::  1122..000000,,0000  

 
 
§ CCYYBBEERR  CCAAFFÉÉ  VVIIPP  ######VVVEEENNNDDDIIIDDDOOO###### 
 

Estande com 20m2. Espaço destinado ao acesso à Internet e ponto de encontro dos 
congressistas, que sentem a necessidade de conhecer sites com referências científicas e 
receber suas mensagens do dia-a-dia, enquanto estão fora de seus consultórios e/ou 
hospitais. Os equipamentos e serviços serão fornecidos pelo patrocinador. 

 
VALOR: R$ 21.000,00 
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§ CCOOFFFFEEEE  BBRREEAAKK 
 

Durante o Congresso serão oferecidos 4 coffee breaks, sendo um pela manhã e outro à 
tarde, na área de exposição. Poderá ser colocado um banner com a logomarca do produto 
e/ou da empresa, próximo a cada mesa de serviço, além de copos e guardanapos 
fornecidos pelo patrocinador. 
 
VVAALLOORR  PPOORR  DDIIAA::  RR$$  77..000000,,0000  ppoorr  ccooffffeeee  bbrreeaakk  

 
 
§§  FFEESSTTAA  DDEE  EENNCCEERRRRAAMMEENNTTOO  --  LLUUAAUU  
 

Festa de encerramento do Congresso para todos os congressistas no sábado, dia 27 de 
maio, a partir das 20h, na piscina do Hotel sede. Formato luau havaiano, com decoração 
temática (tochas, colares ula-ula, garçons vestidos a caráter, coquetel havaiano, etc.) e 
música ao vivo. A logomarca poderá estar presente em todas as peças que a empresa julgar 
possível e conveniente: guarda sol, móveis da piscina, uniforme dos garçons, guardanapos, 
colares ula-ula, drinks, totens, banners, etc., além obviamente, de poder distribuir brindes 
aos convidados participantes. 
 
VVAALLOORR::  RR$$  4455..000000,,0000//  eemmpprreessaa  

 
 
§§  JJAANNTTAARR  DDOOSS  PPAALLEESSTTRRAANNTTEESS  
 

Jantar de boas vindas aos palestrantes brasileiros e estrangeiros, que será realizado no dia 
26 de maio. Oportunidade para a empresa estar lado a lado com os mais importantes líderes 
de opinião da Videocirurgia. 
 
VVAALLOORR::  RR$$  2255..000000,,0000  

 
 
1111..  PPAATTRROOCCÍÍNNIIOO  DDOOSS  PPAALLEESSTTRRAANNTTEESS  
 
§§  PPAALLEESSTTRRAANNTTEESS  BBRRAASSIILLEEIIRROOSS  
 
Patrocínio (passagem, hospedagem e transfer) de médicos convidados, líderes de opinião, que 
estarão proferindo palestras no Congresso. O nome da empresa será informado ao convidado 
na carta convite, que poderá ser no papel timbrado de sua empresa. 
 
VVAALLOORR::  RR$$  22..550000,,0000  
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§§  PPAALLEESSTTRRAANNTTEESS  EESSTTRRAANNGGEEIIRROOSS  
 
Patrocínio (passagem em classe executiva, hospedagem e transfer) de médicos estrangeiros, 
reconhecidos internacionalmente, que estarão proferindo palestras no Congresso. O nome da 
empresa poderá constar ao lado do nome do convidado, além de carta, que poderá ser no papel 
timbrado de sua empresa. 
 
Valor: será discutido individualmente, de acordo com a origem do convidado. 
 
 
 
 
 
1122..  ÁÁRREEAA  DDEE  EEXXPPOOSSIIÇÇÃÃOO  
 

Área exclusiva ao expositor para divulgação de seus produtos e/ou serviços. É umas das 
oportunidades inegavelmente importantes para veiculação de marca e na qual os expositores 
têm um contato certo com os congressistas. 

 
Os estandes serão entregues com montagem básica com carpete forração, 1 mesa, 2 
cadeiras, 1 spot de 100W a cada 3m2, 1 placa de identificação com o nome da empresa 
escrito em preto, 1 tomada. 
 
Serão oferecidos 21 estandes, com metragem a partir de 6m2. 
 
 
VVAALLOORR::  RR$$    660000,,0000  mm22 
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CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  PPAARRAA  SSUUAA  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  
  
  
  
Os critérios abaixo visam equacionar a participação das empresas em função do investimento de 
cada uma no evento, assim: 
 
 
• simpósio satélite ou patrocínio, em princípio, só serão permitidos a empresas expositoras. O 

dia e o horário do Simpósio será escolhido em função do investimento da empresa no 
Congresso. 

 
 
• os estandes serão escolhidos de acordo com o nível de investimento, ou seja, quanto maior 

o investimento, maior o retorno. Em caso de empate, conversaremos com as empresas 
envolvidas. 

 
 
• o formulário de reserva de patrocínio deverá ser encaminhado via fax ou e-mail para a 

Secretaria Executiva:. 
PlanEt Events 
fax: (11) 3284-6629 
e-mail: congresso@sobracilrj.com.br  

  
  
Todos os patrocínios poderão ser parcelados, com pagamentos até 30 dias antes do evento. Os 
estandes serão parcelados em até 3 vezes. 
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RREESSEERRVVAA  DDEE  PPAATTRROOCCÍÍNNIIOO  

Favor encaminhar esta ficha preenchida para a Secretaria Executiva do Congresso: 
PlanEt Events - fax: (11) 3284-6629; e-mail: congresso@sobracilrj.com.br 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

EESSTTAANNDDEESS  

Estande nº__________, com _________m 2 no valor de R$ 600,00/m 2. 

Segunda escolha: nº_____, com _______m 2 Terceira escolha:  nº_____, com _______m 2 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

SSIIMMPPÓÓSSIIOO  SSAATTÉÉLLIITTEE  

Dia 25/05 (17h30-19h) � Vespertino – R$ 15.000,00 

Dia 26/05 (12h30-14h) � Horário Nobre - R$ 20.000,00 (17h30-19h) � Vespertino – R$ 15.000,00 

Dia 27/05 (12h30-14h) � Horário Nobre – R$ 10.000,00 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

CONVIDADOS  quant quant 

� Nacionais - R$ 2.500,00 x_____ � Internacionais – a definir_____ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Mala-Direta 

� 1ª Edição - R$ 12.500,00  � 2ª Edição - R$ 15.000,00  � 3ª Edição - R$ 15.000,00 

Cartazes 

� 1ª Edição - R$ 3.500,00  � 2ª Edição - R$ 3.500,00 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

� Anais em CD R$ 10.500,00 

� Banners R$ 11.500,00 

� Cartão de confirmação R$   3.500,00 

� Certificados R$   6.000,00 

� Coffee break R$   7.000,00 

                                                      p/coffee 

� Crachás R$   3.500,00 

                                                  p/empresa 

� Cyber Café Vip R$ 21.000,00 

 

� E-mail marketing R$   1.500,00 

                                              p/ informativo  

� Jantar dos Palestrantes R$ 25.000,00 

� Luau R$ 45.000,00 

                                                p/empresa 

� Mídia Desk R$ 25.000,00 

� Papel Carta e Envelope R$   6.500,00 

� Pastas R$ 15.000,00 

� Programa Oficial R$   5.000,00 

                                                    p/empresa 

� Receptivo de sala R$ 10.000,00 

� Sala VIP R$ 12.000,00 

� Secretaria R$ 26.000,00 

� Sessão Poster R$   4.000,00 

� Sessão Video R$   6.000,00 

� Sinalização Hotel R$ 11.500,00 

� Sinalização Rua  R$ 11.500,00 

� Site R$   5.000,00 

                                          p/ empresa 

Prêmio Melhores Poster, Tema Livre e Video – à definir 
_____________________________________________________________________________ 

FORMA DE PAGAMENTO: 
� Parcelado Data 1ª Parcela:____/___/____ Data 2ª Parcela: ____/___/____ Data 3ª Parcela: ____/___/____ 
� Integral Data ____/___/____ 
______________________________________________________________________________________________ 

DADOS DA EMPRESA:  
Razão Social: 

CGC: IE:  

Endereço: 

Fone:  fax:  e-mail:  


