
COTA DE PATROCÍNIO



delineando
feições

Esculpindo
rostos,



Brasília

29 e 30 
de Novembro 

de 2019
Um evento único, criado 

com o propósito de difundir 

conhecimentos que 

acompanham a evolução 

da harmonização orofacial 

no Brasil, abordando 

inovações, prática e ciência.  

Venha atualizar-se com 

os profissionais que são 

referência em evidência 

científica, através de 

palestras, procedimentos e 

cirurgias ao vivo. 

SUMMIT HOF 



A receita
do evento2 dias de evento

Visitantes de 
todas regiões

Grandes 
profissionais

Apresentações de 
procedimentos 
ao vivo

30 entidades 
participantes

Mais de 
10 procedimentos e 
20 novos métodos

Acessibilidade  
completa ao evento



Fisiologia hormonal

Biofotonica

Nova abordagem para 
tratamento de paralisia 

facial de Bell

Emagrecimento facial
PRP e IPRF

Suspensões a fio

Sculptra x Fios PDO

Preenchimento labial

TXBA e 
preenchimento AH

Procedimento
ao vivo

Fios PLLA - ELLANSE amostra
de

Uma

sucesso



COTA

VALOR DO INVESTIMENTO

R$ 19.000,00 
(Dezenove mil reais)

Aplicação da logo como 
patrocínio nos seguintes 
materiais:

25m²
Estande com 

área de

20
Sala para 

palestra com até

participantes
por 50 minutos

04
para participar 
de todo evento

inscrições

- Site
- Programação Oficial
- E-mail marketing
- Banner Fundo de Palco
- Na sinalização do evento

Diamante
01

Inserção de 

brinde ou 
folder nas 
pastas dos 

congressistas



Ouro
COTA

01
Inserção de 

brinde ou 
folder nas 
pastas dos 

congressistas

Aplicação da logo 
como patrocínio nos 
seguintes materiais:

20m²
Estande com 

área de 03
para participar 
de todo evento

inscrições

VALOR DO INVESTIMENTO

R$ 15.000,00 
(Quinze mil reais)

- Site
- E-mail marketing
- Programação Oficial
- Banner Fundo de Palco



VALOR DO INVESTIMENTO

VALOR DO 
INVESTIMENTO

R$ 10.000,00 
(Dez mil reais)

R$ 5.000,00 
(Cinco mil reais)

Prata
COTA

Aplicação da logo 
como patrocínio nos 
seguintes materiais:

- Site
- E-mail marketing
- Programação Oficial

02
inscrições 
para participar 
de todo evento15m²Estande 

com área de

COTA Aplicação de logo como patrocínio
- Site
- E-mail marketing

01 inscrição para 
participar do 
evento

Estande área 9m²
Bronze



VALOR DO 
INVESTIMENTO

VALOR DO INVESTIMENTO

R$ 5.000,00 
(Cinco mil reais)

R$ 10.000,00 
(Dez mil reais)

Palestrante

Coffe break

COTA

COTA

Aplicação de logo como patrocínio

Aplicação da logo 
como patrocínio nos 
seguintes materiais:

- Site (Programação)
- Programação Oficial
- E-mail marketing (programa e palestras)

- Site
- E-mail marketing
- Programação Oficial

03
banners na feira 
de exposição 
(fornecidos pelo 
patrocinador)

Inserção de 01 brinde 
ou folder nas pastas dos 

congressistas

Aquisição de passagem aérea e 
hospedagem para 01 palestrante 
do programa científico do evento

Inserção de 01 brinde 
ou 01 folder nas 

pastas do Congresso



E-poster

Cordão do 
crachá

Blocos e
    canetas

Encarte

COTA

COTA

COTA

COTA

APENAS DUAS

Inserção da logo nas 
TV’s de apresentação dos 

trabalhos cientificos.

500(quinhentos) 
cordões para crachá em 
poliéster com impressão 

digital lavável em alta 
definição com a logo do 

patrocinador.

Fornecer os blocos e 
canetas para as pastas dos 

congressistas

Encarte de 01 folder ou 
01 brinde na pasta do 

Congresso

VALOR DO 
INVESTIMENTO

VALOR DO 
INVESTIMENTO

VALOR DO 
INVESTIMENTO

VALOR DO 
INVESTIMENTO

R$ 2.500,00 
(Dois mil e quinhentos reais)

R$ 2.000,00 
(Dois mil reais)

R$ 2.500,00 
(Dois mil e quinhentos reais)

R$ 2.000,00 
(Dois mil reais)



www.summithof.com

Oberdan Adorno
 

(62) 3241-3939 / 98145-2385 
comercial.go1@wineventos.com.br


