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



A Entidade

A Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional – ABRAFIN, é uma entidade sem 
fins lucrativos, destinada a divulgar o conhecimento científico e a integrar os fisiotera-
peutas com atuação especializada na área de Fisioterapia Neurofuncional.

“A ABRAFIN é uma entidade científica que conduz suas ações com idoneidade, 
mantendo-se afastada de possíveis conflitos de interesse. Por causa disso, esta 
Associação não faz apologia a métodos, não recomenda serviços, limitando-se 
a instrumentalizar os que a procuram a escolher cursos, serviços e métodos de 
acordo com a legislação brasileira e levando em conta o maior nível de evidência 
científica existente”.
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PREZADOS COLEGAS

É com muita alegria que estamos dando continuidade a esse lindo projeto do VI Congresso Brasileiro de Fisioterapia Neurofuncional e 
II Congresso Internacional da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional. Desde a criação da ABRAFIN, em 2009, realizamos 
cinco Congressos Brasileiros, três Encontros Nacionais da Fisioterapia Neurofuncional e um Congresso Internacional, sempre com muita 
responsabilidade e cientificidade, buscando promover a disseminação do conhecimento, associando a prática clínica e a pesquisa de 
uma forma muito equilibrada.

Desde o último Congresso, superamos muitos desafios e inúmeras incertezas, especialmente frente a um cenário totalmente desconhe-
cido, diante da Pandemia da COVID-19. O projeto deste COBRAFIN iniciou em 2018, com o aceite do Prof. Dr. Emerson Fachin ao convite 
para presidir o Congresso. Desde então, foram diversos contatos, ligações, mensagens, e-mails e reuniões.

Tudo seguia muito bem, até que a Pandemia da COVID-19 tomou conta do planeta, modificando planos e sonhos de toda humanidade e 
interferindo na saúde mundial como jamais havíamos imaginado. Diante disso, nosso querido Dr. Emerson precisou se afastar, sugerindo 
o nome do Dr. Hudson Azevedo Pinheiro, atual Diretor Administrativo da ABRAFIN, para assumir a Presidência do VI COBRAFIN. Imedia-
tamente, iniciamos uma nova jornada!

Minha gratidão eterna ao Dr. Emerson Fachin, que sonhou e executou esse projeto enquanto pôde. Meus sinceros agradecimentos ao 
Dr. Hudson Pinheiro, Dra. Renata Hasue e Dra. Miriam Calheiros por terem aceitado esse novo desafio! A todos os membros da Comissão 
Científica, Delegados, Comissões, Departamentos e a toda Diretoria da ABRAFIN, uma única frase: “Juntos somos sempre mais fortes!”

Estamos à todo vapor, preparando com muito carinho e responsabilidade o maior evento da Fisioterapia Neurofuncional Brasileira! 
Sejam todos muito bem-vindos ao VI Congresso Brasileiro de Fisioterapia Neurofuncional e II Congresso Internacional da ABRAFIN que, 
pela primeira vez na nossa história, será TOTALMENTE ONLINE!!! Nos vemos nas “telinhas”!!!

Abraços,

Dra. Geciely Munaretto
Presidente ABRAFIN



ESTIMADOS CONGRESSISTAS

Sejam todos bem-vindos ao VI COBRAFIN, totalmente ONLINE! Ele foi sonha-
do e planejado com todo o cuidado e carinho por pessoas muito especiais 
e, em sua retomada, coube a mim, Hudson Pinheiro, e à Renata Hasue, a sua 
concretização!

Continuamos nos inspirando nos ipês, árvore de madeira de lei, forte e robus-
ta, que em meio à seca floresce com esplendor, na proposta de discutirmos 
“novas abordagens para necessidades antigas”. À sombra de cada um deles, 
a oportunidade de discutirmos a complexidade da assistência nos ciclos da 
vida, como promover a funcionalidade por meio da inovação e tecnologia, 
quer seja nos processos de avaliação, quer seja nos recursos destinados ao 
atendimento de forma individual ou coletiva.

Te aguardo em setembro/2021
#VICOBRAFINONLINE

Dr. Hudson Azevedo Pinheiro
Presidente do VI COBRAFIN



FORMAS DE PAR TICIPAÇÃO



Investimento: R$ 25.000,00

COTA DIAMANTE
Ipê Roxo

Aplicação da marca:

• Template da plataforma de exibição do evento;
• Site;
• 01 simpósio satélite de 30 minutos, alinhado à programação científica;
• Vinheta de abertura e encerramento das atividades da programação;
• E-mail marketing e Redes Sociais;
• Certificado;
• 01 vídeo institucional de até 01min nos intervalos do programa em todo o 
evento;
• Citação da empresa pelo moderador na abertura e fechamento;
• Banner no rodapé de 3 salas (2 salas nacionais e 1 internacional);
• Retransmissão de todo evento por 90 dias;
• 15 inscrições para o evento;



COTA OURO
Ipê Amarelo

Investimento: R$ 20.000,00

Aplicação da marca:

• Template da plataforma de exibição do evento;
• Site;
• 01 simpósio satélite de 30 minutos, alinhado à programação científica;
• Vinheta de abertura e fechamento das atividades da programação;
• E-mail marketing e Redes Sociais;
• Certificado;
• 01 vídeo institucional até 01min nos intervalos do programa em 02 dias do 
evento;
• Citação da empresa pelo moderador na abertura e fechamento;
• Banner no rodapé de 3 salas (2 nacionais e 1 internacional);
• Retransmissão de todo evento por 90 dias;
• 10 inscrições para o evento;

 



COTA PRATA
Ipê Branco

Investimento: R$ 15.000,00

Aplicação da marca:

• Template da plataforma de exibição do evento;
• Site;
• E-mail marketing e Redes Sociais;
• Certificado;
• 01 vídeo institucional até 01min nos intervalos do programa em 01 dia do 
evento;
• Citação da empresa pelo moderador na abertura e fechamento;
• Banner no rodapé de 1 sala nacional e 1 sala internacional;
• Retransmissão de todo evento por 90 dias;
• 06 inscrições para o evento;



COTA BRONZE
Ipê Rosa

Investimento: R$ 10.000,00

Aplicação da marca:

• Site;
• E-mail marketing e Redes Sociais;
• Certificado;
• Retransmissão de todo evento por 90 dias;
• Banner no rodapé de 2 sala nacional;
• 03 inscrições para o evento;



COTA SIMPÓSIO SATÉLITE

• 01 simpósio satélite de 30 minutos, alinhado à programação científica.

INVESTIMENTO: R$ 10.000,00



R E A L I Z A Ç Ã O O R G A N I Z A Ç Ã O

Informações comerciais:

Weslley Santos   (62) 98221-0300  |  comercial.go3@wineventos.com.br 

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


