
OÃÇAZILAICREMOC KOOB

Público alvo:: Neurologistas/ Neurocirurgia 
/Psiquiatras / Geriatras /  Fisiatria /  Clínicos / 

Terapia Ocupacional / Musicoterapia /  
Psicólogos /  Fonoaudiólogos / Fisioterapeutas 

/ Nutricionistas / Residentes / Acadêmicos

Público estimado: 400 a 500 congressistas

Realizador

17 a 19
Agosto

2017

Centro de Convenções e Hotel Mercure
GOIANIA-GO

VIII CongressoVIII CongressoVIII Congresso

GOIANO deGOIANO deGOIANO de
NEUROLOGIANEUROLOGIANEUROLOGIA



Prezado (a) Senhor (a) 

A Sociedade Goiana de Neurologia – SONG, entidade filiada a Academia Brasileira de 
Neurologia, realizará no período de 17 a 19 de agosto de 2017, no Centro de Convenções de 
Goiânia / Hotel Mercure, o VIII Congresso Goiano de Neurologia. A Sociedade tem como 
objetivo ampliar o conhecimento científico através da realização de palestras, cursos simpósios 
e congressos.

Esperamos contar com a presença de aproximadamente 500 participantes, não apenas 
neurologistas, mas também outras especialidades médicas, como clínica médica, geriatria, 
fisiatras, psicólogos, psiquiatras, entre outros profissionais da área da saúde. 

Uma vez que não temos recursos financeiros próprios para a realização de tal evento, 
necessitamos do apoio da indústria e empresas para custeio das despesas referentes ao 
evento.

Assim, a diretoria da SONG vem apresentar informações que visam orientar as empresas 
interessadas em participar conosco neste evento em questão. Considerando a importância do 
Congresso, e que sem dúvida, trará grandes benefícios e troca de experiências, é que incluímos 
o nome desta respeitável empresa na relação de nossos convidados especiais.

Na certeza de sua colaboração, aguardamos através de nossa Secretaria Executiva: Equippe 
Assessoria de Eventos Ltda - pelo telefone/fax: (62) 3945-1374 ou e-mail:

denise@equippeeventos.net a confirmação de sua participação, o que certamente garantirá o 
sucesso do evento.

Cordialmente,

Dra. Denise Sisterolli Diniz
Presidente

Comissão Organizadora:
Dr. Marcos Alexandre Carvalho Alves - Vice Presidente

Dra. Taysa Alexandrino Gonsalves J. Ribeiro - Diretora Científica

Dra. Ivanice Vaz de Andrade Ramos - Tesoureira

Dr. Hélio Fernandes da Silva Filho - Segundo Tesoureiro

Dra. Aluska Cruvinel Aguiar - Primeira Secretária

Dr. Marco Túlio Pedatella - Segundo Secretário
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Patrocínio Master (02) Cotas

1 - Estande com montagem básica de 10m² conforme planta anexa: 
2 - Inserção da logomarca institucional nos seguintes materiais:

- Site
- Cartazes
- Email marketing
- Painel Fundo de Palco
- Pastas dos Congressistas
- Sinalização (06 placas)
- Certificado
- Pórtico de entrada
- Programa Oficial do Congresso
- Banner no auditório
- Folder

3 - 10 Inscrições para participar de todo evento
4 -  01 Simpósio Satélite em horário de almoço
5 - Anuncio de uma página inteira no programa oficial do congresso
6 - Mailing eletrônico dos visitantes e congressistas 

Obs: Posição de logo e tamanho será proporcional aos patrocínios

Valor do investimento
R$ 25.000,00 (Vinte cinco mil reais)
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Patrocínio Ouro (04) Cotas

1 - Estande com montagem básica conforme planta anexa: 
2 - Inserção da logomarca institucional nos seguintes materiais:

- Site
- Painel Fundo de Palco
- Totens Sinalização (06)
- Programa Oficial do Congresso
- Banner no auditório
- Folder

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

Valor do investimento
R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)
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Patrocínio Prata (04) Cotas

1 - Estande com montagem básica de 6m² conforme planta anexa: 
2 - Inserção da logomarca institucional nos seguintes materiais:

- Site
- Painel Fundo de Palco
- Programa Oficial do Congresso

3 - 05 Inscrições para participar de todo evento
4 - Mailing eletrônico dos visitantes e congressistas 

Obs: Posição de logo e tamanho será proporcional aos patrocínios

Valor do investimento
R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

Realizador Secretaria ExecutivaVIII CongressoVIII CongressoVIII Congresso

GOIANO deGOIANO deGOIANO de
NEUROLOGIANEUROLOGIANEUROLOGIA

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

Praça Santos Dumont
‘Praça do Avião’



Patrocínio Bronze (03) Cotas

1 - Estande com montagem básica de 6m² conforme planta anexa: 
2 - Inserção da logomarca institucional nos seguintes materiais:

- Site
- Programa Oficial do Congresso

3 - 03 Inscrições para participar de todo evento

Obs: Posição de logo e tamanho será proporcional aos patrocínios

Valor do investimento
R$ 6.000,00 (Seis mil reais)
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Cota Sala VIP  (01) Cota

1 - Merchandising na Sala dos Palestrantes 
2 - Menção no Programa e Logomarca na Sinalização da porta da sala
3 - 02 Inscrições para participar de todo evento

Valor do investimento
R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
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Cota Secretaria + Sala VIP  (01) Cota

1 - Camisetas do pessoal de credenciamento com logomarca da empresa 
2 - Logomarca da empresa aplicada na Secretaria / Credenciamento
3 - Sinalização em frente a Sala VIP com a logomarca da empresa
4 - Interior da Sala VIP – Espaço a ser usado pela patrocinadora para distribuir material e 
merchandising

Valor do investimento
R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)
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Coquetel de Abertura (02) Cotas

1 - Aproveitar a entrada da festa para ação promocional (distribuir brindes ou folhetos *) 
2 - Distribuição de banners na área do coquetel
3 - Inserção da logomarca institucional nos seguintes materiais / peças do congresso;

Bloco de Anotações
Programa Oficial do Congresso

*A confecção do material é de responsabilidade do patrocinador. 

Valor do investimento
R$ 9.000,00 (Nove mil reais)
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E-Pôsteres (01) Cota

1 - Inserção de publicidade institucional nas bordas das TV's;
2 - Inserção da Logomarca nos itens abaixo:

Programa Oficial do Congresso na parte de divulgação dos trabalhos e-pôster
Site do evento
Toten de divulgação da área de e-poster

*A confecção do material é de responsabilidade do patrocinador. 

Valor do investimento
R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
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Material nas Pastas

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

*A confecção do material é de responsabilidade do patrocinador 

Valor do investimento
R$ 3.000,00 (Três mil reais)

Realizador Secretaria ExecutivaVIII CongressoVIII CongressoVIII Congresso

GOIANO deGOIANO deGOIANO de
NEUROLOGIANEUROLOGIANEUROLOGIA

FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

Culinária Goiana - Pamonha



Blocos e Canetas 

1 - Encarte de bloco e caneta nas pastas dos congressistas*;

*A confecção do material é de responsabilidade do patrocinador 

Valor do investimento
R$ 3.000,00 (Três mil reais)
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Simpósio + Estande

1 - Estande com montagem básica de 6m² conforme planta anexa;
2 - Espaço na programação científica, destinado à divulgação de produto de interesse da 
empresa patrocinadora.
Será disponibilizado:

Auditório
01 recepcionista
Recurso audiovisual (tela, projetor, microfone de mesa e sem fio, sistema de audio)
01 técnico de audio e imagem
01 estande básico de 6 m²

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

Valor do investimento 
R$ 12.000,00 (Doze mil reais)
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Lounge Básico

Lounge com montagem básica composta de: 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.
Lounges especiais e mobiliários adicionais poderão ser consultados junto à montadora do 
evento (informações que se encontram no Manual do Expositor).

Valor do investimento
Lounge 6m² - R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais)

Lounge 12m² - R$ 14.400,00 (Dez mil e oitocentos reais)
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 SECRETARIA EXECUTIVA LOCAL ............................................R$ 5.000,00

Pessoal de apoio com uniforme do patrocinador, ostentando publicidade institucional e logotipo 
na Secretaria.

  MATERIAIS GRÁFICOS ........................................................ R$ 10.000,00

Cartazes, 03 malas diretas, blocos e canetas. Inserção de logomarca nos materiais impressos.

  PROGRAMA OFICIAL..............................................................R$ 3.500,00 

Inserção de publicidade institucional no corpo do livro e relação dos patrocinadores na primeira 
contracapa.

  CRACHÁS..............................................................................R$ 4.200,00

Inserção de publicidade institucional nos crachás e certificados do congresso

  SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA ...................................R$ 3.500,00 

Conjunto de placas internas (exceto salas de aulas) e externas, faixas, banners, placas de 
orientação nos corredores de circulação e banners para o auditório. Estes materiais e locais 
poderão ser personalizados pelo patrocinador.

  MULTIMÍDIA DESK...............................................................R$ 10.000,00

Central de atendimento que funcionará em horário especial para o atendimento aos 
professores. Pessoal de apoio com peça do vestuário ou uniforme completo, ambos fornecidos 
pelo patrocinador, ostentando publicidade institucional, menção do patrocínio no programa 
oficial, exibição de slides de publicidade nos intervalos das palestras. Veiculação de logomarca 
nos intervalos das apresentações. 

  SALA VIP...............................................................................R$ 5.000,00

Sala de reuniões para professores, com pessoal de apoio uniformizado fornecido pelo 
patrocinador, ostentando publicidade institucional. A decoração e serviços de alimentação da 
sala são de responsabilidade do patrocinador.

 COQUETEL DE ABERTURA .................................................(Sob Consulta) 

Material promocional (banners, faixas), pessoal de apoio com peça e vestuário ou uniforme, 
ambos fornecidos pelo patrocinador, ostentando publicidade institucional, menção do patrocínio 
no programa oficial.
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  JANTAR PALESTRANTES.....................................................(Sob Consulta)

 Jantar com a Comissão Organizadora e palestrantes. A reunião/jantar de trabalho tem-se 
constituído de uma das mais eficazes e racionais formas de abordar assuntos específicos e de 
interesse do patrocinador com um grupo específico de médicos e que podem ter seguimento 
após o encerramento do Congresso.

 PASTAS DO CONGRESSO......................................................R$ 14.000,00 

 Inserção de publicidade silkada ou bordada nas pastas.

  JANTAR DO CONGRESSISTA ...........................................(Sob Consulta)  

  SESSÃO DE E-POSTER....................................................... R$10.000,00

 Inserção de publicidade nas telas do E-pôster

  CONVIDADOS NACIONAIS.........................................................R$ 5.000,00

 Menção Oficial (em correspondência) do patrocínio ao convidado

  SIMPÓSIO SATÉLITE – HORÁRIO ALMOÇO............................R$ 15.000,00
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IMPLANTAÇÃO NEUROLOGIA



IMPLANTAÇÃO NEUROLOGIA



EMPRESA: _______________________________________________________________________________

ENDEREÇO: ______________________________________________________________________________

CIDADE: _________________________________________ UF: ______ CEP: _________________________

C.N.P.J.________________________________ INSC. EST. ________________________________________

RESPONSÁVEL: __________________________________________________________________________

FUNÇÃO: ________________________________ TEL / FAX: _______________________________________

E-MAIL___________________________________________________________________________________

NÚMERO (S) LOUNGE (S): 
____________________________________________________________________

VALOR DO (S) LOUNGE (S): 
__________________________________________________________________

R$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) m²

CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO:
(     ) PAGAMENTO À VISTA
(     ) PAGAMENTO PARCELADO ATÉ ____/_____/ 2017 
(     ) QUANTIDADE DE PARCELAS

FAVOR ENVIAR FICHA DE INTENÇÃO DE RESERVA DE LOUNGE PARA: 
contato@equippeeventos.net

TEL/FAX: (62) 3945-1374

DATA: _______/______/_______.                                _______________________
                  Assinatura do responsável
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