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FICHA TÉCNICA

CIDADE: Goiânia-GO

DATA:  17 a 19 de outubro de 2019

PÚBLICO ESTIMADO: 350 congressistas

EVENTO:  Congresso Goiano de Cuidados Paliativos e 2ª 
Jornada do Centro-Oeste de Cuidados Paliativos.

LOCAL:  Alpha Park Hotel

PÚBLICO ALVO: Médicos Especialistas, Clinicos Gerais e 
Profissionais de saúde da área de cuidados paliativos 
correlacionadas.



APRESENTAÇÃO

Pelo empenho de diversos profissionais dedicados à arte de cuidar, chegou a hora 
de compartilhar conhecimento. Goiânia abre as suas portas para receber todos 
os profissionais que se dedicam a essa arte.

Criamos um espaço amistoso para a vivência de experiências de aprimoramento 
e de autoconhecimento, com o objetivo de difundir a cultura de Cuidados 
Paliativos na região Centro-Oeste, capacitando os profissionais de saúde para 
cuidar com excelência dos pacientes portadores de doenças que ameaçam a 
continuidade da vida. Além disso, o evento de destina a fortalecer os laços 
institucionais na região e, consequentemente, fortalecer a representatividade da 
ANCP.

Dr. Ricardo Borges da Silva

Estamos felizes na organização de um evento que pretende inserir todos no 
universo dos cuidados paliativos, que é repleto de amor, de compaixão, de fé e de 
desafios.

Presidente do Congresso

Sejam Bem-Vindos!



FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

• Site

• Pastas dos Congressistas

• Certificado

• Banner no auditório
• Folder

4. 01 Simpósio Satélite em horário de almoço;

5. Anúncio de uma página inteira no programa oficial do congresso;

1. Estande com montagem básica de 12m² conforme planta anexa;

• Cartazes

• Pórtico de Entrada

3. 10 Inscrições para participar de todo evento;

2. Inserção da logo institucional nos seguintes materiais:

• E-mail marketing
• Painel Fundo de Palco

• Sinalização (06 placas)

• Programa Oficial do Congresso

6. Mailing eletrônico dos visitantes e congressistas;

(Quinze mil reais)

Valor do investimento

Obs: Posição de logo e tamanho será proporcional aos patrocínios.

R$ 15.000,00

PATROCÍNIO MASTER



FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

Valor do investimento

R$ 9.000,00
(Nove mil reais)

3. 06 Inscrições para participar de todo evento

4. Mailing eletrônico dos visitantes e congressistas

Obs: Posição de logo e tamanho será proporcional aos patrocínios

• Site

1. Estande com montagem básica de 9m² conforme planta anexa;

2. Inserção da logo institucional nos seguintes materiais:

• Totens de Sinalização (06 placas)
• Folder

• Programa Oficial do Congresso
• Painel Fundo de Palco

• Banner no auditório

PATROCÍNIO OURO



FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

2. Inserção da logo institucional nos seguintes materiais:

Valor do investimento

1. Estande com montagem básica de 6m² conforme planta anexa;

• Painel Fundo de Palco

3. 05 Inscrições para participar de todo evento

Obs: Posição de logo e tamanho será proporcional aos patrocínios.

(Seis mil reais)
R$ 6.000,00

• Programa Oficial do Congresso

• Site

4. Mailing eletrônico dos visitantes e congressistas

PATROCÍNIO PRATA



FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

3. 03 Inscrições para participar de todo evento

1. Estande com montagem básica de 6m² conforme planta anexa;

• Programa Oficial do Congresso

2. Inserção da logoinstitucional nos seguintes materiais:
• Site

R$ 3.600,00

Obs: Posição de logo e tamanho será proporcional aos patrocínios.

Valor do investimento

(Três mil e seiscentos reais)

PATROCÍNIO BRONZE



FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

2. 10 Inscrições para participar de todo evento

3. Anúncio de uma página inteira no programa oficial do congresso

Obs: Posição de logo e tamanho será proporcional aos patrocínios.

• Folder

4. Mailing eletrônico dos visitantes e congressistas

• Painel Fundo de Palco

1. Inserção da logo institucional nos seguintes materiais:
• Site
• Cartazes
• E-mail marketing

• Pastas dos Congressistas Sinalização (06 placas) Certificado
• Pórtico de Entrada
• Programa Oficial do Congresso Banner no auditório

Valor do investimento
R$ 15.000,00

(Quinze mil reais)

PATROCÍNIO SUSTENTABILIDADE



FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

(Seis mil reais)

3 .02 Inscrições para participar de todo evento.

.1. Merchandising na Sala dos Palestrantes;

Valor do investimento
R$ 6.000,00

2. Menção no Programa e Logo na Sinalização da porta da sala;

Obs: Posição de logo e tamanho será proporcional aos patrocínios.

PATROCÍNIO SALA VIP



FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

Obs: Posição de logo e tamanho será proporcional aos patrocínios.

2. Logo da empresa aplicada na Secretaria / Credenciamento

1. Camisetas do pessoal de credenciamento com logo da empresa;

3. Sinalização em frente a Sala VIP com a logo da empresa;

4. Interior da Sala VIP – Espaço a ser usado pela patrocinadora    para distribuir 
material e merchandising.

Valor do investimento
R$ 9.000,00

(Nove mil reais)

PATROCÍNIO SECRETARIA + SALA VIP



FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

Obs: Posição de logo e tamanho será proporcional aos patrocínios.

Valor do investimento
R$ 5.400,00

(Cinco mil e quatrocentos reais)

1. Aproveitar a entrada da festa para ação promocional (distribuir brindes ou 
folhetos *);

3. Inserção da logo institucional nos seguintes materiais / peças do congresso:
• Bloco de anotações;
• Programa Oficial

2. Distribuição de banners na área do coquetel;

COQUETEL DE ABERTURA



FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

R$ 6.000,00

• Toten de divulgação da área de e-pôster*

• e-pôster;

A confecção do material é de responsabilidade do patrocinador.

(Seis mil reais)

1. Inserção de publicidade institucional nas bordas das Tv’s;

• Site do evento;

2. Inserção da Logo nos itens abaixo:

• Programa Oficial do evento na parte de divulgação dos trabalhos;

Valor do investimento

PATROCÍNIO E-POSTER



FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

1. Encarte de um (01) folder ou um (01) brinde nas pastas dos congressistas*.

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

*A confecção do material é de responsabilidade do patrocinador..

Valor do investimento

MATERIAL NAS PASTAS



FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

1. Encarte de bloco e caneta nas pastas dos congressistas*.

*A confecção do material é de responsabilidade do patrocinador.

Valor do investimento
R$ 2.500,00

(Dois mil e quinhentos reais)

BLOCOS E CANETAS



FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

• 01 estande básico de 6m²

1. Estande com montagem básica de 6m² conforme planta anexa;

Será disponibilizado:
• Auditório
• 01 recepcionista
• Recurso audiovisual   (tela, projetor, microfone de mesa e sem fio, sistema de 
áudio)

2. Espaço na programação científica, destinado à divulgação de produto de 
interesse da empresa patrocinadora.

• 01 técnico de áudio e imagem

R$ 8.500,00
(Oito mil e quinhentos reais)

Valor do investimento

** Toda organização e despesas com palestrante é de responsabilidade do patrocinador.
*Não inclui tradução simultânea

SIMPÓSIO + ESTANDE



FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

ESTANDE 6m²

Piso em carpete de 4mm de  espessura,  paredes  divisórias  com  fechamento  
em  painéis  TS  dupla  face  branco  com  2,20m  de  altura,  Iluminação  com  
spots  com  lâmpadas  100W sendo uma a cada 3m, 01 tomada tripolar 220v, e 
uma mesa com quatro cadeiras.

Estandes especiais e mobiliários adicionais poderão ser consultados junto à  
montadora  do  evento  (informações  que  se  encontram  no  Manual  do  
Expositor).

Estandes com montagem básica composta de:

Valor do investimento

(Seis mil quatrocentos e oitenta reais)

(Quatro mil trezentos e vinte reais)

ESTANDE 9m²

R$ 6.480,00

R$ 4.320,00
Valor do investimento

ESTANDE BÁSICO



APLICAÇÃO DA MARCA



APLICAÇÃO DA MARCA



APLICAÇÃO DA MARCA



CONTATO COMERCIAL

Oberdan Adorno

62 8145-2385

62 3241-3939

comercial.go1@wineventos.com.br

Departamento Comercial

REALIZAÇÃO 

REGIONAL CENTRO-OESTE


