BOOK DE
COMERCIALIZAÇÃO

O X Congresso Amazonense de Cardiologia será
realizado no período de 28 a 29 de setembro de 2017,
no Hotel Quality Manaus – Amazonas.
Estamos elaborando uma programação científica
de alto nível. Em sua grade de palestrantes, teremos
grandes especialistas com a missão de tratar dos
assuntos mais relevantes no planejamento, prevenção
e tratamento das doenças cardiovasculares.
Discutiremos os grandes temas da Cardiologia clínica,
cirúrgica, ambulatorial e emergencial.
Esta é a oportunidade de estreitar uma relação
ética e dentro das boas práticas médicas com os
interesses da comunidade científica cardiológica.
Integra nosso objetivo a renovação e ampliação
de seu apoio, para tanto detalhamos nesta proposta
possibilidades de parceria ao tempo em que
estaremos abertos a novas propostas de participação.
Comissão Organizadora.

DADOS DO EVENTO
Presidente do X Congresso Amazonense de Cardiologia
Dr. João Marcos Bemfica Barbosa Ferreira
Presidente da Sociedade Amazonense de Cardiologia
SBC/AM
Dr. Marcelo Mouco Fernandes
Administração Comercial do Evento:
Sociedade Brasileira de Cardiologia do Estado do
Amazonas
Rua Acre, N°12, Sala 107 – 1° andar
Edifício Cemom- N.S. das Graças Cep: 69.053-130
Fone: +55 (92) 3584-6285 / (92) 8156-0232
E-mail: sbc-am@cardiol.br
Local do Evento:
Quality Hotel Manaus
Av.Mario Ypiranga Monteiro N° 1090 – Manaus –Am
Cep: 69.057-002
Fone: +55 (92) 3182 – 0999

DIRETORIA SBC/AM 2016-2017
Presidente - Marcelo Mouco Fernandes
Vice-Presidente - Marlúcia do Nascimento Nobre
Diretor cientifico - João Marcos Bemfica Barbosa Ferreira
Diretora Administrativa - Rovanda Guimarães Sena
Diretora Financeiro - Elisângela Canterle Sedlacek
Diretor de qualidade assistencial - Habacuc Val de Oliveira
Diretor de relações com SBC-FUNCOR - Frederico Gustavo
Cordeiro Santos

LOCAL DO EVENTO
Quality Hotel Manaus
Situado no bairro de Adrianópolis, ao lado do
Manauara Shopping e próximo ao Adrianópolis, bairro
financeiro da cidade.
O Quality Hotel Manaus está cercado por restaurantes
e lojas, e está a 5 km do centro de Manaus e a 11 km do
Aeroporto Internacional de Manaus.

TEMÁTICA
• Dislipidemias
• Arritmias Cardíacas e Estimulação Cardíaca Artificial
• Fibrilação Atrial, Acidente Vascular Cerebral e TEV
• Hipertensão Arterial Sistêmica
• Hipertensão Arterial Pulmonar
• Síndromes Isquêmicas Agudas e Crônicas
• Insuficiência Cardíaca
• Diabetes e o coração
• Métodos Diagnósticos em Cardiologia
• Medicina Baseada em Evidências
• Cardiopatia Congênita
• Cardiogeriatria
• Avanços na Cardiologia Intervencionista e da Cirurgia Cardiovascular

ITENS DE
PATROCINIO

Apresentamos abaixo formas de participação
no congresso: Cotas e patrocínios isolados.

COTAS

DESCRIÇÃO

Cota
Ouro

Cota
Prata

Cota
Bronze

Cessão de espaço na área de exposição
Divulgação da logomarca no site oficial e
mídias digitais
Divulgação de material na pasta dos
Congressistas e palestrantes (material cedido
pelo patrocinador)
Inserção da logomarca no painel do auditório
principal
Inserção da logomarca no folder eletrônico
que será enviado a todos os cardiologistas e
palestrantes
Inserção da logomarca na programação oficial
Disponibilidade de Inscrições

10

05

03

12.000,00

7.000,00

4.000,00

Divulgação da logomarca nos crachás
Divulgação da logomarca nos certificados

Investimentos

PATROCÍNIOS ISOLADOS

PATROCINIO

INVESTIMENTO ($)

MARKETING DE RETORNO

3.000,00

Veiculação da logomarca do patrocinador com link.

2.000,00

O cartaz será confeccionado pela Sociedade, contendo a logomarca
da Sociedade e da empresa patrocinadora, devendo para tanto
fornecer o arquivo em alta resolução.
Divulgação online e impressa.

Pastas

3.000,00

Fornecimento de pastas para os congressistas e palestrantes.
Este material será confeccionado pela Sociedade. Na pasta será
impressa a logomarca da Sociedade e do patrocinador (Limitado a 8
patrocinadores)

Blocos e Canetas

3.000,00

O patrocinador terá sua logomarca impressa nas canetas e blocos
(DIVIDIDO PARA ATÉ 02 PATROCINADORES)

5.000,00

Horário pré-estabelecido pela Comissão Organizadora destinado
a divulgação de informações científicas do patrocinador, dentro
do “compliance” de relacionamento com a SBC-AM e de interesse
científico relevante para o congresso (LIMITADO A 03 SIMPÓSIOS).
O patrocinador será responsável pelo fornecimento do Lunch Box
a ser entregue aos participantes ao fim do intervalo e início das
atividades do simpósio.

Jantar de
confraternização

6.000,00

Colocação de banners no local, logomarca impressa nos convites,
realizar um breve pronunciamento (5 minutos), antes do início do
jantar, colocação de peças de merchandising no local do evento.
O patrocinador receberá 12 (doze) convites para que a Empresa
distribua entre os convidados (médicos ou relacionamento). O
patrocínio do jantar de confraternização poderá ser dividido entre
até três empresas (bem como serão divididos os 12 convites).

Coffee Break

3.000,00

Colocação de banner de divulgação de sua marca no momento do
coffee break.

Site do Congresso

Cartaz

Simpósio Satélite
ou Conferência
Patrocinada

PLANTA
BAIXA

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA
DO ESTADO DO AMAZONAS – SBC/AM
Rua Acre, N°12, Sala 107 – 1° andar
Edifício Cemom- N.S. das Graças Cep: 69.053-130
Fone: +55 (92) 3584-6285 / (92) 8156-0232
E-mail: sbc-am@cardiol.br

