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MENSAGEM
Prezados parceiros e amigos,
Se por um lado 2020 foi um ano desafiador para todos, por outro a SBC-BA precisa agradecer
imensamente a todos vocês que apoiaram nossa grande sociedade, através do 32º Congresso Baiano
de Cardiologia, que superou as melhores expectativas, e através de apoios ou patrocínios das dezenas
de Webinares desenvolvidos ao longo do ano. Nossa sociedade notabilizou-se, mais uma vez, como
uma das maiores e mais organizadas sociedades estaduais de cardiologia do país. Este suporte permitiu
que atravessássemos o difícil ano com a qualidade científica e administrativa que é peculiar à SBC-BA.
É com grande satisfação que apresentamos, em primeira mão e com toda transparência, nosso projeto
para o 33° Congresso de Cardiologia do Estado da Bahia. Este, sem dúvidas, será ainda mais exitoso,
perante todas as manifestações positivas que estamos recebendo dos nossos sócios e parceiros, em
agradecimento pelos eventos que fizemos em 2020 e com grandes expectativas pelos eventos que
virão em 2021.
O Congresso Baiano 2021 acontecerá de forma 100% online e virtual nos dias 08 a 10 de outubro.
Certamente estamos todos ansiosos pelo retorno ao nosso reencontro físico através de congresso
presencial, esperamos estar juntos em 2022.
Desta forma, contamos com o apoio dos parceiros através de diferentes formas de cota de patrocínio
com as respectivas contrapartidas descritas a seguir, para mantermos nossa cardiologia grande e
pujante como nos últimos anos.
Aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
Gilson S. Feitosa-Filho
Presidente da SBC-BA 2020 e 2021
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ONLINE

evento online
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Como retorno do investimento da indústria no evento online,
reservaremos os seguintes benefícios:

PATROCÍNIO MASTER
MASTER 1
Simpósio* com duração de 1h30mim no começo de um dos módulos (08h30 às 10h).

MASTER 2
Simpósio* com duração de 60mim no final de um dos módulos (11h às 12h).
• Aplicação da logomarca da empresa:
– convite aos participantes, informativos digitais;
– no site;
– em post coletivo do Instagram;
– divulgação mensal pela diretoria de cada simpósio patrocinado, no mailing dos sócios e nos
grupos de comunicação dos cardiologistas.
• Inserção de 01 vídeo** de até 60” durante a transmissão online.
• Stand virtual – Projeto Master.
• Gratuidade de 30 (Master 1) ou 20 (Master 2) inscrições (não sócios) para convidados da
empresa.

* Cota disponível para 03 empresas (Master 1) e 03 empresas (Master 2).
** O vídeo é de responsabilidade da empresa patrocinadora. A empresa se comprometerá em
enviar a arte do material no prazo estabelecido pela organização.
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PATROCÍNIO SENIOR
• Aplicação da logomarca da empresa:
		 Convite aos participantes, informativos digitais;
– no site;
– em post coletivo do instagram;
• Inserção de 01 vídeo **de até 30” durante a transmissão online.
• Stand virtual – Projeto Sênior.
• Gratuidade de 10 inscrições (não sócios) para convidados da empresa.

** O vídeo é de responsabilidade da empresa patrocinadora. A empresa se comprometerá
em enviar a arte do material no prazo estabelecido pela organização.

PATROCÍNIO BRONZE
• Aplicação da logomarca da empresa:
• Convite aos participantes, informativos digitais;
• no site;
• Stand virtual – Projeto Bronze.

**A empresa se comprometerá em enviar a arte do material no prazo estabelecido pela
organização.
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ESPECIFICAÇÕES STANDS VIRTUAIS
• Projeto Master
– Quem somos ( texto descritivo da empresa)
– Produtos
– Chat personalizado
– Sala virtual para transmissão ao vivo e contato com os participantes (até 20 participantes
interagindo ao vivo).
*Texto em pdf, pode conter fotos, gráficos .

• Projeto Senior
– Quem somos (texto descritivo da empresa)*
– Produtos*
– Chat personalizado
– Transmissão de vídeos gravados
*Texto em pdf, pode conter fotos, gráficos .

• Projeto Bronze
– Quem somos (texto descritivo da empresa)*
– Produtos *
– Fale conosco com envio de e-mail
*Texto em pdf, pode conter fotos, gráficos .
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