ITENS DE PATROCÍNIO

STAND BÁSICO

SIMPÓSIO SATÉLITE + STAND DE 12m²

Com estrutura em perfis de alumínio anodizado, cor natural, formando malha
modular de 1,90m de eixo, 1,00m de eixo, 2,20m de altura, composta por

O Simpósio Satélite é a oportunidade das empresas apresentarem seus produtos e

montagem e travessas presas aos mesmos por meio de travas ligeiramente

serviços para o diagnóstico ou tratamento das doenças cardiovasculares. Neste

salientes. Os painéis são em TS branco que se encaixam perfeitamente à estrutura.

patrocínio já estão incluídos a sonorização do local e midia-desk.

O tamanho mínimo do stand é de 6,00 m2.

Os custos com os convidados e o fornecimento de lanches do simpósio ficarão por

VALOR: R$ 900,00 (novecentos reais) o metro quadrado de stand.

conta do patrocinador.

DATA

OBS.: Já foi fornecido desconto de 25% nos preços dos stands adquiridos na

CAPACIDADE

HORÁRIO

forma de pacotes abaixo relacionados.

VALOR

31/05 (quinta)

300 lugares

12h10m - 13h50m

30.000,00

01/06 (sexta)

300 lugares

12h10m - 13h50m

30.000,00

PACOTES

PACOTE

*

1

OBS.: Os horários acima apresentados poderão sofrer pequenas alterações em função
da programação científica do Congresso.

A preferência de patrocínio será dada em função da ordem de recebimento das
propostas. A empresa interessada deverá apresentar a reserva para este horário que,

R$ 15.000,00

prontamente, será encaminhada para aprovação da Comissão Científica. Em caso de

• MEETPOINTING DE 24 m²

empate, será levada em conta a posição do patrocinador no ranking da SBC-BA.
A empresa terá direito à colocação de material promocional único e exclusivamente

Montagem de um stand central (“ilha”) na área de exposição, com 24m², que será
utilizado como “Ponto de Encontro” dos congressistas. Neste local, poderão ser

relacionado ao seu simpósio satélite dentro das pastas dos congressistas.

colocadas cadeiras, bancos, mesas, bem como um pequeno “snack bar”, onde
poderão ser oferecidos pelo patrocinador, água, café, refrigerantes, biscoitos, etc.
O patrocinador ficará responsável pela decoração desta área e contratação dos
serviços, arcando com os respectivos custos. Será permitida a colocação de
recepcionistas uniformizadas e da sua logomarca na programação visual deste
estande.

* COTA ÚNICA

6

7

PACOTE

*

PACOTE

*

4

2

R$ 15.000,00

R$ 25.000,00

• SALA VIP E SALA DE IMPRENSA

• STAND BÁSICO DE 6 m²
• MIDIA-DESK

Montagem de uma sala para recepção dos convidados especiais do Congresso,
reuniões de diretoria e realização de entrevistas, durante os três dias do evento, nas
dependências do Centro de Convenções. Nesse patrocínio já está incluído o
fornecimento do espaço físico pela SBC-BA, ficando a decoração do espaço a
critério do patrocinador.
A empresa patrocinadora ficará responsável pela contratação das recepcionistas,
serviços de buffet com petit fois, doces e salgados, frios, bebidas etc.
O patrocinador terá direito à colocação de recepcionistas, banners e placas com a
logomarca da sua empresa, na entrada e no interior da sala VIP, bem como
distribuição de convites para visitação ao espaço.

Compreende a montagem de uma sala para instalação e operação da central de
midia-desk de aproximadamente 30m2, o monitoramento das projeções simples,
duplas, data-show e projeção de vídeo de todos os auditórios e salas onde for
necessário, conforme projeto da comissão científica.
Nesse patrocínio já está incluído o fornecimento do espaço físico pela SBC-BA,
montagem da sala e contratação da empresa de audiovisual.
O patrocinador terá direito à colocação de material promocional na sala, bem como
à projeção de mensagens no início, término e intervalo de cada sessão.

* COTA ÚNICA
* COTA ÚNICA

PACOTE

PACOTE

3

5

R$ 9.000,00
R$ 10.000,00
• STAND BÁSICO DE 6 m²
• STAND BÁSICO DE 6 m²

• CIRCULARES

• CARTAZES
Confecção e impressão da circular (2000 unidades) contendo o programa científico
preliminar.
Este material será confeccionado pela SBC-BA, sendo que a empresa patrocinadora
terá direito à metade da 4ª capa (4 cores) deste material para anúncio, devendo
fornecer os respectivos arquivos.
OBS.: No patrocínio já se encontra incluída a postagem.

8

Confecção e impressão de cartazes (500 unidades) em policromia para divulgação
do Congresso em hospitais, universidades, entidades médicas, demais sociedades de
especialidades, clínicas e regionais da SBC em outros estados.
Este material será confeccionado pela SBC-BA, sendo que a empresa patrocinadora
terá impressa sua logomarca (4 cores) no rodapé dos cartazes, devendo para tanto
fornecer os arquivos em alta resolução.

9

PACOTE

PACOTE

6

7

R$ 25.000,00

R$ 12.000,00

• STAND BÁSICO DE 6 m²

• STAND BÁSICO DE 6 m²

• 3º CIRCULAR

• PROGRAMA FINAL

• SINALIZAÇÃO EXTERNA

Confecção e impressão do programa oficial (1000 unidades) do Congresso que será
distribuído aos congressistas.
Este material será confeccionado pela SBC-BA, sendo que a empresa patrocinadora
terá direito à metade da 4ª capa (4 cores) deste material para anúncio, devendo
fornecer os respectivos arquivos.

A sinalização compreenderá todas as placas e painéis necessários, bem como tótens
com aplicação da logomarca da SBC-BA em todos os corredores e locais de acesso
às salas. A confecção e a instalação desse material ficarão sob responsabilidade da
SBC-BA.
A empresa patrocinadora terá sua logomarca impressa (em 4 cores) em todas as
peças que compuserem a sinalização interna/externa.

• CERTIFICADOS

PACOTE

8

Confecção e impressão dos certificados de participação no Congresso, em temas
livres e no programa científico.
Este material será confeccionado pela SBC-BA, sendo que a empresa patrocinadora
terá sua logomarca impressa.

• CRACHÁS

R$ 12.000,00

Confecção e impressão de crachás de identificação (1500 unidades) em PVC rígido,
diferenciados por cores para congressistas, comissão organizadora, diretoria da
SBC-BA, pessoal de apoio e acompanhantes.

• STAND BÁSICO DE 6 m²
• ANAIS

Este material será confeccionado pela SBC-BA, sendo que a empresa patrocinadora
poderá imprimir sua logomarca no rodapé dos crachás.

Confecção e impressão em CD (1000 unidades) dos Anais do Congresso que será
distribuído aos congressistas.
Este material será confeccionado pela SBC-BA, sendo que a empresa patrocinadora
terá espaço para divulgação da sua logomarca impressa no CD, devendo para tanto
fornecer os respectivos arquivos. A empresa patrocinadora poderá fazer a entrega
dos CDs no seu stand.
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PACOTE

PACOTE
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9

R$ 10.000,00

R$ 25.000,00

• STAND BÁSICO DE 6 m²

• STAND BÁSICO DE 6 m²

• SESSÃO DE POSTERES

• CONVIDADO INTERNACIONAL

Será destinado um espaço específico na área de exposição do Congresso para
montagem de painéis (dupla face, na cor branca, emoldurados por perfis em alumínio
anodizado fosco) para afixação dos Temas Livres aprovados pela Comissão Científica.
A SBC-BA ficará responsável pela montagem e decoração.
Será permitida a colocação da logomarca do patrocinador na borda superior destes painéis.

Refere-se ao patrocínio da vinda de um convidado internacional para palestrar no
Congresso. O nome do convidado deverá ser aprovado pela comissão cientifica.
A aquisição da passagem e a hospedagem ficarão por conta da SBC-BA.

PACOTE

10

PACOTE

12

R$ 12.000,00

• STAND BÁSICO DE 6 m²

R$ 10.000,00

• PASTAS

• STAND BÁSICO DE 6 m²

Fornecimento de pastas (1000 unidades) para os congressistas. Este material será
confeccionado pela SBC-BA. Na pasta será impressa a logomarca da SBC-BA e da
empresa patrocinadora, assim como poderá conter blocos, canetas e um folder de
propaganda.

• CONVIDADO NACIONAL
Refere-se ao patrocínio da vinda de um convidado nacional para palestrar no Congresso.
O nome do convidado deverá ser aprovado pela comissão cientifica do Congresso.
A aquisição da passagem e a hospedagem do convidado ficarão por conta da SBC-BA.
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PACOTE

PACOTE

15

13

R$ 20.000,00

R$ 10.000,00

• STAND BÁSICO DE 6 m²

• STAND BÁSICO DE 6 m²

• JANTAR DOS PALESTRANTES

• 4ª CARDIO CORRIDA

Compreende a realização de jantar para os palestrantes do Congresso (100
convidados). A SBC-BA e o patrocinador se responsabilizarão, conjuntamente, pela
distribuição dos convites.
O patrocinador poderá expor sua logomarca em locais estratégicos, bem como em
balões, painéis ou galhardetes distribuídos no local de realização do jantar, sob
sua responsabilidade.

A realização de uma corrida/caminhada para os participantes do Congresso, no
sábado –02/06/2012. Percurso: Farol da Barra / Bahia Othon / Farol da Barra. A
iniciativa tem como objetivo chamar a atenção da população para a atividade física
como promoção de saúde e medida eficaz na prevenção de doenças cardiovasculares.
O patrocinador terá sua logomarca impressa no verso da camisa da corrida e na
faixa de chegada assim como poderá oferecer brindes tais como: bonés, squeeze,
testeiras, sacolas, dentre outros.

PACOTE

14

R$ 15.000,00
• STAND BÁSICO DE 6 m²
• MINI-JORNADA DE DEPARTAMENTOS MÉDICOS
Serão realizadas concomitantemente ao Congresso, Jornadas de Departamentos
Médicos da SBC-BA (Ergometria, Ecocardiografia e Imagem, Arritmia, Hipertensão,
Cirurgia Cardiovascular, Hemodinâmica, Cardiogeriatria, Epidemiologia) quinta-feira
das 16h às 19h. A programação científica fica a cargo do Departamento.
O patrocínio consiste em: um Simpósio Satélite, 50 inscrições no congresso de
médicos não cardiologistas, passagem e hospedagem de um convidado nacional,
direito a colocação de folder institucional nas pastas de todos os congressistas e
exposição de um banner com a logomarca da empresa na sala da Jornada.
O lanche do Simpósio Satélite fica a cargo do Patrocinador.
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Planta baixa - Bahia Othon Palace Hotel
XXIV CONGRESSO DE CARDIOLOGIA
DO ESTADO DA BAHIA
Bahia Othon Palace Hotel
Salvador - Bahia - Brasil
De 31 de Maio a 02 de Junho de 2012
LEGENDA

6m2 (3m x 2m)

Planta Sugerida.
Estudo Preliminar
de Setorização.

9m2 (3m x 3m)
12m2 (6m x 2m)
25m2 (5m x 5m)
14 Painéis

O layout desta planta
poderá ser modificado
a qualquer momento
caso haja desistências
nas reservas e/ou os stands
permaneçam vazios.

CONGRESSO DE
CARDIOLOGIA
DO ESTADO DA BAHIA
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