
P L A N O  C O M E R C I A L



FICHA TÉCNICA

• Data: 22 a 24 de Outubro de 2020.

• Cidade: Brasília-DF.

• Local: Royal Tulip Brasília Alvorada.

• Público: 800 participantes.

• Perfil: Médicos, acadêmicos, residentes e
   outros profissionais da área da saúde.

• Abrangência: Nacional.



Em 2020 teremos a honra de receber em Brasília o XXXIV Con-
gresso Brasileiro De Cefaleia, ícone da cefaliatria brasileira. Este é o 
mais importante evento do ano na área das cefaleias no nosso país.

Uma nova era no tratamento da migrânea e cefaleia em salva se 
inicia. Teremos a oportunidade de conhecer essa nova oportuni-
dade terapêutica, bem como nos atualizar em todas as áreas da 
cefaliatria , tratamento multidisciplinar, e nas políticas públicas que 
se pretende implementar para as cefaleias.

O evento ocorrerá de 22 a 24 de Outubro de 2020, no Hotel Royal 
Tulip Brasilia Alvorada. Um local agradável, e com excelente lo-
calização para uma das vistas mais bonitas da cidade de Brasília. 
Tenho certeza que será um momento de muito aprendizado e con-
fraternização.

Convidamos a todos a conhecerem a história e das belezas da Ca-
pital Federal! Como dizia Lúcio Costa, o céu é o mar de Brasília!

Até outubro.

  Dra. Patrícia Peixoto 
  Presidente do XXXIV Congresso Brasileiro
  de Cefaleia

A Associação Brasileira de Cefaleia(SBCe) fundada em 1978 e é 
uma organização criada para ajudar pessoas sofredoras de cefaleia, 
formada por profissionais de saúde voluntários. Nosso principal 
objetivo é promover educação, avanço científico e conhecimento 
na área de cefaleia e também aumentar a conscientização sobre dor 
de cabeça em todas as esferas da sociedade. O impacto da cefaleia 
na sociedade é muito grande com comprometimento nas esferas 
social, profissional e familiar do indivíduo. Usando as palavras do 
Dr. Zaza Katsarava presidente da Federação Europeia de Cefaleia “A 
voz das pessoas com dor de cabeça deve aumentar, sua demanda 
para receber cuidados adequados deve ser ouvida”.
 
Neste sentido o Congresso Brasileiro da SBCe chega em sua 34ª 
edição, com o intuito de trazer os avanços científicos da área de 
cefaleia com a participação de convidados de renome nacional e 
internacional. A comissão organizadora não medirá esforços para 
que o Congresso continue sendo esse espaço de atualização, rela-
cionamento e fortalecimento de todos os personagens que traba-
lham com a dor de cabeça em todas as esferas da sociedade.
 
Convido a todos os profissionais de saúde e parceiros a se junta-
rem ao nosso time e fazermos do XXXIV Congresso Brasileiro da 
SBCe um evento de grande sucesso. 

Sejam bem vindos!
                                                   

  Elder Machado Sarmento 
  Presidente da Soc. Brasileira de Cefaleia

MENSAGEM DOS PRESIDENTES



CIDADE DO EVENTO

BRASÍLIA



LOCAL DO EVENTO

HOTEL ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA 

O Royal Tulip Brasília Alvorada é certamente um dos hotéis mais imponentes do Distrito Fede-
ral. Com arquitetura assinada por Ruy Ohtake, ele está localizado às margens do Lago Paranoá, 
vizinho ao Palácio da Alvorada e a menos de 10 minutos do centro comercial de Brasília e a 15 
minutos do aeroporto.

A área de eventos do hotel é composta por 13 salas no centro de convenções + um salão com 
mais de 1300m² + um salão com vista panorâmica para o Lago Paranoá.para exposições e um 
teatro.



OPORTUNIDADES 
COMERCIAIS



Cotas Diamante Ouro Prata Bronze
Estande com montagem básica 25m² 18m² 9m² 6m²
Desconto na aquisicão de outras cotas 50% 30% 25% 10%
Inscrições para participar do evento 20 15 12 6

Logo no Site • • • •
Logo no Email Marketing • • • •
Logo na Programação Oficial do Congresso • • •
Logo na Divulgação Eletrônica • • •
Logo Projetada nos Intervalos das Palestras • •
Logo no Banner Fundo de Palco • •
Logo na Sinalização do Congresso •
Logo na Pasta dos Congressistas •
1 Simpósio Satélite • •
Encarte de 1 Folder e/ou Brinde nas Pastas • • •

Valor do Investimento (R$) 200 mil 155 mil 100 mil 45 mil



COTA DIAMANTE

• Estande de 25m²(5mx5m) com montagem básica
• Inserção da logomarca institucional nas seguintes peças:

 - Site;
 - E-mail Marketing;
 - Divulgação Eletrônica;
 - Programa oficial do congresso;
 - Banner de fundo de palco;
 - Sinalização;
 - Projeção nos intervalos das palestras;
 - Pasta dos congressistas;

• 01 simpósio satélite*(Sala será disponibilizada por 1h30min);
• Encarte de 01 folder e/ou brinde nas pastas dos congressistas;
• 20 inscrições para participar de todo o evento;

Investimento: R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)

*SIMPÓSIO SATÉLITE

Espaço na programação científica destinado á divulgação de produto de interesse da empresa patrocinadora. 
Será disponibilizado: 

• Sala será disponibilizada durante 1h30min, não terá tolerância.
• 01 Recepcionista
• Recursos audiovisuais (tela, projetor, microfone de mesa e sem fio, sistema de áudio)
• 01 Técnico de imagem e som

*Não inclui tradução simultânea.
**Toda a organização, despesas com palestrantes e lunch box são de responsabilidade do patrocinador.

COTA 
DIAMANTE



COTA OURO

• Estande de 18m²(6mx3m) com montagem básica
• Inserção da logomarca institucional nas seguintes peças:
 
 - Site;
 - E-mail Marketing;
 - Divulgação Eletrônica;
 - Banner de fundo de palco;
 - Programa Oficial do Congresso;
 - Projeção a logomarca nos intervalos das palestras;

• 01 simpósio satélite*(Sala será disponibilizada por 1h30min)
• Encarte de 01 folder e/ou brinde nas pastas dos congressistas;
• 15 inscrições para participar de todo o evento;

Investimento: R$ 155.000,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Reais)

*SIMPÓSIO SATÉLITE

Espaço na programação científica destinado á divulgação de produto de interesse da empresa
patrocinadora. Será disponibilizado: 

• Sala será disponibilizada durante 1h30min, não terá tolerância.
• 01 Recepcionista
• Recursos audiovisuais (tela, projetor, microfone de mesa e sem fio, sistema de áudio)
• 01 Técnico de imagem e som

*Não inclui tradução simultânea.
**Toda a organização, despesas com palestrantes e lunch box são de responsabilidade do patrocinador.

COTA
OURO



COTA PRATA

• Estande de 09m²(3mx3m) com montagem básica
• Inserção da logomarca institucional nas seguintes peças:

 - Site;
 - E-mail Marketing;
 - Divulgação eletrônica;
 - Programa Oficial do Congresso;

• Encarte de 01 folder e/ou brinde nas pastas dos congressistas;
• 12 inscrições para participar de todo o evento;

Investimento: R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais)

COTA BRONZE

• Estande de 6m²(3mx2) com montagem básica
• Inserção da logomarca institucional nas seguintes peças:

 - Site;
 - E-mail Marketing;

• 06 inscrições para participar de todo o evento;

Investimento: R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais)

COTA
PRATA

COTA
BRONZE



COTA EXPOSITOR

• Estande de 6m² (3mx2m) com montagem básica.
(Não será permitido aquisição de 2 stands conjugados).

Investimento: R$ 2.650,00 (Dois Mil Seiscentos e Cinquenta Reais) por m²

COTA JANTAR DOS PALESTRANTES

• Banner na área do jantar;
• Inserção da logomarca institucional nas seguintes peças:

 - Site;
 - Programa oficial do congresso;
 - Nas capas de cadeira no salão do jantar;
 - Convite do jantar;

• Possibilidade de distribuição de brindes na área do jantar;
• Apresentação de 5 minutos durante o jantar;
• 03 convites com acompanhante para o jantar;

Investimento: R$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais)



COTA COQUETEL DE ABERTURA

• Banner na área do coquetel e cerimônia de abertura;
• Inserção da logomarca institucional nas seguintes peças:
 - Site;
 - Programa oficial do congresso;
 - No telão durante a cerimônia de abertura;
 - Convite do coquetel;
• Apresentação de vídeo institucional da até 2 min durante o coquetel;

Investimento: R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais)

COTA SUSTENTABILIDADE

• Inserção da logomarca institucional nas seguintes peças:
 - Site;
 - E-mail Marketing;
 - Divulgação Eletrônica;
 - Banner de fundo de palco;
 - Página do programa oficial do congresso destinada a
    explicação das ações de sustentabilidade;
 - Sinalização explicativa com as ações de sustentabilidade;
• Encarte de 01 folder e/ou brinde nas pastas dos congressistas;

Investimento: R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais)



COTA CORDÃO DE CRACHÁ

• Logomarca institucional nos cordões de crachá;

Investimento: R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)

COTA ENCARTE NA PASTA

• Encarte de 1 folder ou brinde nas pastas dos participantes;

Investimento: R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais) 



COTA TOTENS CARREGADORES DE CELULAR
E E-POSTER

• Inserção da logomarca institucional nos totens carregadores de
celular e nos aparadores das Tv’s.

Investimento: R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

COTA APLICATIVO 

• Inserção da logomarca institucional na front Page do aplicativo;

Investimento: R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)



COTA SECRETARIA DO EVENTO 

• Inserção da logomarca institucional na área da secretaria, que será instalada na entrada do evento;
O patrocinador poderá fornecer uniformes personalizados para a equipe ou adicionar acessórios como bottons e 
bonés.

Investimento: R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)



COTA BLOCOS E CANETAS

• Fornecer os blocos e canetas para as pastas dos congressistas*;
*Confecção dos blocos e canetas é de responsabilidade do patrocinador

Investimento: R$ 4.000,00 (Quatro mil reais)

COTA CAPAS DE CADEIRA 

• Logomarca institucional nas capas de cadeira do auditório principal*;
*Confecção das capas de responsabilidade do patrocinador

Investimento: R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)



PLANTA COMERCIAL



REALIZAÇÃO                                                         ORGANIZAÇÃO:

CONTATO COMERCIAL

WIN EVENTOS 
(62) 3241-3939 / 98145-2436
mailson@wineventos.com.br

www.wineventos.com.br


