PROPOSTA COMERCIAL 2018

O Evento
A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – SBGG – Seção Paraná realizará nos dias 02 e 03 de
março de 2018 a XXVIII Jornada Paranaense de Geriatria e Gerontologia.

O evento será realizado na Associação Médica do Paraná, Curitiba/PR. Um moderno centro de
convenções que propicia segurança e conforto, com ambiente de excelência no aproveitamento
pedagógico para um público de aproximadamente 350 participantes.
A SBGG/PR, conceituada entidade científica com 37 anos de tradição, traz nessa 28ª edição o tema:
Atualização Terapêutica na Atenção ao Idoso.
Renomados profissionais estarão presentes para compartilhar conhecimentos e experiências.

Objetivos
A XXVIII Jornada Paranaense de Geriatria e Gerontologia tem o desafio de manter e superar os níveis
científicos e sociais alcançados em todas as edições anteriores do evento.
É uma grande responsabilidade, pois a cada ano temos mais geriatras, médicos clínicos gerais,
neurologistas, psiquiatras, reumatologistas, cardiologistas e gerontólogos participando desta atividade
e demandando inovações para aprimorar seus conhecimentos sobre o envelhecimento humano.
Assim, o objetivo principal é manter os profissionais da saúde unidos na busca de conhecimento de
ponta, para atender cada vez melhor as demandas do envelhecimento da população. Para isso, estarão
presentes profissionais experientes na área do envelhecimento, para discutir avanços tecnológicos,
clínicos e científicos, além da troca de experiências.
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 Marcos Aparecido Sariá Cabrera
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Clovis Cechinel
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Comissão Científica
Vitor Last Pintarelli
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Débora Christina de Alcântara Lopes
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Inscrições
ATÉ 20/12 ATÉ 15/01

ATÉ 15/02

Sócios SBGG/PR (adimplentes 2017)

R$ 100,00

Membros das Ligas de Geriatria e
Gerontologia

R$ 100,00

NO EVENTO

Sócios SBGG outros estados

R$ 200,00

R$ 280,00

R$ 320,00

R$ 400,00

Profissionais

R$ 220,00

R$ 300,00

R$ 350,00

R$ 450,00

Estudantes (graduação e pós-graduação)

R$ 100,00

R$ 150,00

R$ 200,00

R$ 250,00

Programação preliminar
Atualização Terapêutica em:
• Hipertensão arterial sistêmica
• Demência
• Diabetes
• Osteoporose
• DPOC

• Depressão
• Parkinson
• Sarcopenia e Fragilidade

Atualização Terapêutica em:
• Vacinas
• Nutrição

• Vitamina D
• Cardiopatia Isquêmica
• Anticoagulação Oral
• Dislipidemia
• Insuficiência Cardíaca

• Osteoartrite
• Odontogeriatria

Motivos para participar

Grande oportunidade de divulgar a marca para um público direcionado e formador de opinião, com
interesse em assuntos relacionados ao ramo de atuação da sua empresa.
Estar presente em um evento com grande visibilidade na área de Geriatria e Gerontologia.
Dar visibilidade à sua marca em um evento conceitual, que traz convidados renomados e que antecipa
as tendências da Geriatria na medicina.

Formas de Patrocínio
PATROCINADOR
•

Link da empresa no site de inscrição e divulgação do evento na categoria PATROCINADOR

•

Disparo de até 3 (três) e-mail marketing divulgando atividades ou institucional da empresa

•

Logomarca em informativos eletrônicos de divulgação do evento

•

Inserção da logomarca nas pastas dos participantes

•

Inserção da logomarca no crachá de identificação dos participantes

•

Permissão para colocação de 1 (uma) unidade de material impresso e 1 (uma) unidade de brinde na pasta dos
congressistas

•

05 (cinco) Inscrições para o evento

•

Balcão vitrine com testeira, com inserção da logo em cor no tamanho de 90 cm de largura x 20 cm de altura e
2 (duas) banquetas para a distribuição de material promocional durante a Jornada

•

Colocação de 1 (um) banner promocional em local estipulado pela Comissão Organizadora durante a Jornada

•

Veiculação de vídeo de 15 segundos na abertura oficial da Jornada

•

Em caso de degustação, mesa exclusiva para este fim

•

Agradecimento pelo mestre de cerimônias

INVESTIMENTO: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

Formas de Patrocínio
EXPOSITOR
•

02 (duas) Inscrições para o evento

•

Permissão para colocação de 1 (uma) unidade de material impresso ou 1 (uma) unidade de brindes na pasta
dos congressistas

•

Balcão vitrine com testeira, com inserção da logo em cor no tamanho de 90 cm de largura x 20 cm de altura e
2 (duas) banquetas para a distribuição de material promocional durante a Jornada

•

Colocação de 1 (um) banner promocional em local estipulado pela Comissão Organizadora durante a Jornada

•

Logomarca em informativos eletrônicos de divulgação do evento

•

Em caso de degustação, mesa exclusiva para este fim

•

Agradecimento pelo mestre de cerimônias

INVESTIMENTO: R$ 6.600,00 (SEIS MIL

E SEISCENTOS REAIS)

A reserva do estande será confirmada mediante pagamento de 30% do valor total.
Quando da assinatura do contrato, a antecipação dos 30% será deduzida do valor total e, em caso de desistência, não
haverá devolução.

Formas de Patrocínio

EXPOSITOR
Mapa de Espaços
Balcão:
9 unidades
Dimensões
1,0 x 0,5 m

Formas de Patrocínio

EXPOSITOR
Balcões

Formas de Patrocínio
PALESTRA PATROCINADA
Poderá ser realizada dentro da grade científica da Jornada. A empresa propõe um tema, que após
ser aprovado pela Comissão Científica, poderá ser promovido pela empresa/instituição
contratante. Será de responsabilidade da contratante quaisquer despesas com palestrante ou
outros.
Benefícios:
• Divulgação do Tema e Nome do palestrante na Programação Oficial do evento
• Utilização da sala de aula/auditório com os equipamentos de áudio visual (tela, microfone e
projeção)
• Recepcionistas uniformizadas
• Colocação de banner ou painéis dentro da sala no momento da palestra
Todos os benefícios ficarão sob a supervisão da Comissão Organizadora da Jornada.

INVESTIMENTO: R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) POR PALESTRA

Formas de Patrocínio
SALA VIP
•
•
•
•
•

02 (duas) inscrições para o evento;
Permissão para entrega de brindes dentro da Sala VIP
Colocação de 1 (um) banner promocional, dentro da Sala VIP, em local estipulado pela
Comissão Organizadora
Logomarca em informativos eletrônicos de divulgação do evento
Agradecimento pelo mestre de cerimônias

INVESTIMENTO: R$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS)

Formas de Patrocínio
PASTA DOS PARTICIPANTES DO EVENTO
•
•
•
•
•

02 (duas) inscrições para o evento
Inserção da logomarca em destaque em todas as pastas do evento
Colocação de material impresso e/ou brindes na pasta dos congressistas e dos
convidados
Logomarca em informativos eletrônicos de divulgação do evento
Agradecimento pelo mestre de cerimônias

O valor desta ação representa a inserção da marca, não representando exclusividade.

INVESTIMENTO: R$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS)

Formas de Patrocínio
CORDÃO DE CRACHÁ
•
•
•
•
•

Ação exclusiva
02 (duas) inscrições para o evento
Permissão para colocação de material impresso e/ou brindes na pasta dos
congressistas e dos convidados
Logomarca em informativos eletrônicos de divulgação do evento
Agradecimento pelo mestre de cerimônias

INVESTIMENTO: R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS)

Formas de Patrocínio
ALIMENTOS & BEBIDAS
A empresa poderá patrocinar um jantar para os palestrantes ou coffee-break para os
congressistas durante a Jornada.
•
•
•
•

Será permitida a colocação de banner e degustação de produtos durante o coffeebreak
Será permitida a distribuição de material impresso no jantar
Agradecimento pelo mestre de cerimônias
Logomarca em informativos eletrônicos de divulgação do evento

INVESTIMENTO:
R$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) COFFEEBREAK
R$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) JANTAR

Formas de Patrocínio

A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia - Seção Paraná está aberta para
negociação de outras possíveis formas de patrocínio ou participação, e coloca-se à
sua disposição para auxiliá-lo a cumprir suas metas de divulgação e vendas.

Promotora

Rua Cândido Xavier, 575 – Água Verde
Curitiba/PR
Telefone: (41) 3242-7808
www.sbggpr.org.br | sbggpr@sbggpr.org.br

Organizadora

Trav. Rafael Francisco Greca, 50 – sala 93
Água Verde - Curitiba/PR
Telefone: (41) 3052-0710 / (41) 99971-9825
www.wueventos.com.br | sbggpr@wueventos.com.br

