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Informações importantes 

 Poderão participar do evento, na qualidade de expositores, empresas  nacionais, 

estrangeiras e ins�tuições que apresentem produtos e/ou serviços no setor. 

 
 

A empresa deverá fazer a escolha da área do estande , preencher o formulário que 

consta no caderno, bem como os outros itens de patrocínio e enviar para a secretaria 

executiva da SGOB, onde o contrato será providenciado.  

  As empresas deverão ficar atentas as datas estipuladas no caderno de 

comercialização. Após as datas especificas , os valores de aquisição  seguira o  da 

tabela.  

 Ofereceremos a montagem básica dos estandes. Projetos especiais ficará por conta 

do patrocinador.  

 

 

 As normas para os expositores , estarão disponíveis no manual do expositor , que será 

enviado juntamente com o contrato  de aquisição do estande. 

 

 Acesso a feira de exposição, apenas para as empresas que adquirirem estande.  
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Tabela comercialização estandes   

 

Metragem até 10/12/2017
 

até 30/03/2018
 

até 30/05/2018
 

36m2 R$ 37.400,00 R$ 41.800,00 R$ 42.000,00 

12m2 R$ 9.900,00 R$ 10.780,00 R$ 11.880,00 

9m2 R$ 7.700,00 R$ 8.400,00 R$ 9.240,00 

 

 

50º Congresso de Ginecologia e Obstetrícia do Distrito Federal
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Itens patrocináveis  

Todos os itens patrocináveis poderão ser através de cotas  ou valor integral.   

*Patrocínio através de cotas não terá exclusividade. 

 

 Simpósios Satélites (horário 12h às 14h) 

  - Valor R$ 8.000,00   

  - Todas as despesas com o simpósio são de responsabilidade do patrocinador;  

  - Contra par�da ofereceremos local, serviços de slide e divulgação  nos comunicados  

   do  evento. 
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 Iden�ficação externa do evento – R$ 5.000,00 

 

 

 Portal do evento  (interna)  – R$ 5.000,00 

 Confeccionado pelo patrocinador  
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 Secretaria do Evento e Painel Lateral   – R$ 30.000,00 

Espaço poderá ser decorado pelo patrocinador com sua logomarca 

Pessoal da secretaria, recepcionistas de salas, pessoal de apoio, usará durante os três 

dias camiseta com a logomarca do patrocinador.  
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 Sala VIP e Slide Desk – 18m2  R$ 25.000,00   

Espaço des�nado para receber professores e médicos congressistas. 

Projetos especiais por conta do patrocinador.  

Inserção da logomarca do patrocinador no rodapé das telas dos auditórios. 

 (tamanho a ser definido pela organizadora) 

 

 

 Praça  – 18m2 – R$ 25.000,00   

 Espaço poderá ser decorado pelo patrocinador com sua logomarca 

 Projetos especiais e decoração por conta do patrocinador.  

  

‘ 

 Digital (entrada dos auditórios – 3 televisores LCD) -  R$ 5.000,00;  

- Será inserido nas telas junto a programação marca do patrocinador. 

- Nos intervalos tela cheia com logo do patrocinador.  
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 Digital (entrada, após secretaria do Evento– 5 totens ) -  R$ 5.000,00;  

Será inserido nas telas junto ao nome do evento a  logomarca do patrocinador; 

 

 

 

 Faixas		para		mesas		plenárias		

3		auditórios	-		 R$	4.400,00	(cada ) 	

Inserção		da		logomarca		do		patrocinador.	

Ficará		exposta	durante		os		treŝ 		dias		do		evento.	

  

 

 

 



50º Congresso de Ginecologia e Obstetrícia do Distrito Federal - 06, 07 e 08 de junho de 2018 

 Material de divulgação  

1. Mala direta digital 

a. O congresso será amplamente divulgado, por meio de u�lização de mala direta 

digital, com informações do congresso e dos patrocinadores, para todo o cadastro de 

ginecologista da FEBRASGO. 

b. Retorno de marketing – logo ins�tucional na mala direta digital.  

 

Material impresso: 

1º Comunicado (4 páginas) -  R$ 15.000,00  
 - Impressão:  20.000 unidades (serão enviados para todos os médicos cadastrados na  
              FEBRASGO); 
 - Inserção da logomarca do patrocinador.  
 

2º Comunicado (8 páginas) - R$ 24.200,00 
 - Impressão:  20.000 unidades (serão enviados para todos os médicos cadastrados na  
        FEBRASGO);  
 - Inserção da logomarca do patrocinador.  

Programa Oficial 
 - impressão de 2.000 exemplares -  R$ 16.200,00;  
 - Será entregue a todos os congressistas no local do evento;  
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 Cartaz  

 - Impressão 2.000 unidades - R$ 4.400,00;       
 - Divulgação nacional; 
 - Inserção da logomarca do patrocinador.  

 

 Certficados  
 - Impressão de 4.000 unidades - R$ 4.400,00; 
 - Inserção da logomarca do patrocinador. 

 

 Crachá 
 - Impressão de 4.000 unidades - R$ 4.000,00; 
 - Inserção da logomarca do patrocinador. 
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Carga horária: 24 horas 
Categoria: Congresso Nacional                                                      Brasília, 16 de Junho de 2017.

Jean Pierre Barguil Brasileiro
             Presidente 

Evaldo Trajano de Souza Silva Filho

Secretário 

   Vinicius Medina Lopes 

Diretor Cien�fico

Cer�ficamos que,

Par�cipou como congressista no 49º Congresso de Ginecologia e Obstetrícia do Distrito Federal
no período de 14 a 16 de junho de 2017, no Centro Internacional de Convenções do Brasil - CICB. 

49º Congresso de Ginecologia e Obstetrícia do Distrito Federal  

CERTIFICADO
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Banner para auditório  (3 auditórios) 
 R$ 3.000,00 (cada); 
- Confeccionado pelo patrocinador; 
- Ficará exposto durante os três dias do evento.  

Jornal diário do evento  -  R$ 3.300,00 (por dia) 
- confecção de 1.500 exemplares (dia);  
- O jornal conterá notícias acontecidas durante o evento, entrevistas com professores  
convidados; 

- Inserção da logomarca do patrocinador; 
- Será entregue aos participantes durante evento.  

Encartes nas pastas dos congressistas -  R$ 4.400,00 
- Será inserido o folder nas pastas dos congressistas;  
- Folder será confeccionado pelo patrocinador.  

Pastas  
- R$ 15.000,00  (confeccionada pela organizadora do evento ); 

 - Poderá conter logomarca/nome/cor definida pelo patrocinador; 
 - Layout definido pela organizadora.  
 
 - R$   8.000,00  (confeccionada pelo patrocinador);  
 - Será inserido nome/logomarca do patrocinador; 
 - Layout definido pelo patrocinador.  
 
Importante: O material deve passar por aprovação prévia  e deverá ser entregue no local e data 
informado pela Central de Eventos da SGOB.  
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Social: 

Dia:06/06/2018 - Abertura do Evento: (primeiro dia) 
 -Show de abertura – R$ 40.000,00; 
 - Coquetel – R$ 36.000,00; 
 - O patrocinador poderá usar local dos eventos (nos horários que acontecerão) para 
divulgação de sua  
    

logomarca, com decoração, banner, etc.
 

 
 

 Happy-hour  
 
Dia: 07/06/2018 - queijos e vinhos (música ao vivo) -  R$ 15.000,00 
 - O patrocinador poderá usar local dos eventos (nos horários que acontecerão) para 
divulgação de  
    

sua logomarca, com decoração, banner, etc.
 

 
Dia: 08/06/2018 : Boteco (música ao vivo) - R$ 12.000,00 
 - O patrocinador poderá usar local dos eventos (nos horários que acontecerão) para 
divulgação de  
    

sua logomarca, com decoração, banner, etc.
 

 
Coffee-breaks (3 dias, dois por dia) - R$ 10.000,00 (por dia) 
 - O patrocinador poderá usar local dos eventos (nos horários que acontecerão) para 
divulgação de  
    

sua logomarca, com decoração, banner, etc.

 
 
Dia: 08/06/2018 Baile de encerramento (úl�mo dia)   

 - Coquetel:  R$ 52.000,00; 
 - Banda: R$ 20.000,00; 
 - O espaço ficará a disposição do patrocinador, para decoração, inserção de faixas, 
recepcionistas etc. 
 

 


