CONVITE DO PRESIDENTE
O sucesso de um evento como o Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar está intimamente
relacionado à presença e participação dinâmica dos nossos parceiros comerciais da indústria e
empresas do setor farmacêutico que apresentam suas novidades nesse mercado e consolidam sua
marca.
No sentido de proporcionar aos congressistas e parceiros, local compatível para o exercício de
suas atividades, escolhemos para esta edição o Expo Unimed Curitiba.
O centro de exposições conta com 3 asas principais, tecnologia de última geração, 10 entradas
independentes, estacionamentos para mais de 4.000 veículos e serviços de apoio, além de um
restaurante.
O Expo Unimed também está localizado a 15 minutos do centro de Curitiba e a 25 minutos do
Aeroporto Internacional Afonso Pena, pelo contorno Sul.
Sua excepcional infraestrutura trará aumento da visibilidade dos patrocinadores, expositores
e suas marcas com uma área total de quase 3.780m² para exposição, toda ela contemplada com
amplos espaços e facilidade de circulação, com certeza proporcionará aos participantes, conforto e
facilidades que tornarão o evento mais agradável.
O evento acontecerá de 12 a 14 de novembro de 2015 e durante os 03 dias de evento
esperamos reunir cerca de 2000 profissionais que definem e decidem no segmento farmacêutico
hospitalar junto das empresas ligadas ao setor.
Neste Book Comercial do X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, apresentamos
excelentes opções de investimentos para participação na Expo SBRAFH.
Traga sua empresa para essa grande oportunidade de negócios.

Dr. Marcelo Polacow Bisson
Presidente da SBRAFH e do X Congresso
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Comissão executiva
Dr. Marcelo Polacow Bisson
Dra. Maely Peçanha Fávero Retto
Dr. Pablo de Moura Santos
Dra. Josiane Moreira da Costa
Dra. Sandra Dacol
Dra. Simone Dalla Pozza Mahmud

ComisSão CientÍfica
Dr. Cassyano Correr – Presidente
Dra. Ana Paula de Almeida Queiroz – Vice Presidente
Dr. Divaldo Pereira Lyra Júnior
Dra. Elisangela da Costa Lima Dellamora
Dr. Josué Schostack
Dra. Marina Gimenes
Dra. Sandra Dacol
Dra. Silvia Storpirtis
Dra. Sônia Lucena Cipriano
Dra. Vânia Mari Salvi Andrzejevski
Dra. Vanusa Barbosa Pinto
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PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO CONGRESSO
O X Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar acontecerá no período de 12 a 14 de
novembro de 2015, da seguinte forma:

•

12 a 14 de novembro de 2015 (quinta-feira a sábado)
Período das 8h às 18h
Atividades Científicas

•

12 a 13 de novembro de 2015 (quinta-feira a sexta-feira)
Período das 10h às 18h
Expo SBRAFH - Exposição

•

14 de novembro de 2015 (sábado)
Período das 10h às 17h
Expo SBRAFH - Exposição
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02 cotas

Exclusiva





Nomeação da Página do
Sumário no Programa Oficial

Inserção de logomarca institucional
em toda Sinalização Interna e Externa
do Evento (não exclusivo)
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Inscrições cortesia

52m2



Encarte e brinde na pasta do congressista

Área para montagem de estande





Inserção de logomarca na pasta ou bolsa
do Congresso (não exclusiva)

10
30m²

48m2





3 edições





15



3 edições





R$ 90.000,00
(noventa mil
reais)

04 cotas

Ouro

24m²

8

Apenas
encarte

2 edições



R$ 70.000,00
(setenta
mil reais)

05 cotas

Prata

18m²

5

Apenas
encarte

1 edição

R$ 40.000,00
(quarenta
mil reais)

05 cotas

Bronze

		

Inserção de logomarca institucional em
edições de Email Marketing (não exclusiva)

01 Edição de Email Marketing exclusiva para
todos os Associados SBRAFH




Nomeação do Teatro da Abertura Solene

Inserção de logomarca institucional
em toda Sinalização Interna do Evento
(não exclusivo)



Espaço na programação científica
para realização de 1 Simpósio Satélite
no horário do almoço (não exclusivo)

R$ 110.000,00
(cento e dez
mil reais)

Platina

Diamante

Investimento R$ 150.000,00
(cento e
cinquenta
mil reais)

Cotas de Patrocínio

COTAS DE PATROCÍNIO

A programação dos simpósios deverá ser aprovada pela Comissão Científica do Congresso, para
que possa fazer parte da programação oficial.
Cada Simpósio Satélite terá duração de 1 hora e inclui:
• Sala no local do Congresso;
• Equipamentos audiovisuais (projetores, microfones e telão);
• Publicação do programa do Simpósio Satélite no Programa Final do Evento;
• Uso da logomarca do Congresso nos convites, após aprovação da Comissão Organizadora.

OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO
SIMPÓSIO SATÉLITE (Mediante Consulta)
Espaço na programação científica para realização de 01 Simpósio Satélite no horário do almoço
(não exclusivo).
A programação dos simpósios deverá ser aprovada pela Comissão Científica do Congresso,
para que possa fazer parte da programação oficial.
Cada Simpósio Satélite terá duração de 1 hora e inclui:
•
•
•
•

Sala no local do Congresso;
Equipamentos audiovisuais (projetores, microfones e telão);
Publicação do programa do Simpósio Satélite no Programa Final do Evento;
Uso da logomarca do Congresso nos convites, após aprovação da Comissão Organizadora.

Investimento R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

FOLDERS – LOGOMARCA VEICULADA NA 4ª CAPA
Material contendo a programação científica preliminar do evento, custos de inscrição,
informações sobre o envio de trabalhos científicos, prova de especialista e informações adicionais aos
Congressistas. Este material será confeccionado e postado pela organização do Congresso, podendo
ser entregue ao patrocinador uma quantidade a ser distribuída pela força de vendas.
•
•

1ª edição R$ 6.000,00 (oito mil reais) por empresa
2ª edição R$ 8.000,00 (dez mil reais) por empresa

SECRETARIA LOCAL E CAMISETAS STAFF (2 cotas)
É uma excelente oportunidade de fixação da marca, pois o local é localizado na entrada do evento
com grande movimentação de pessoas e a STAFF encontra-se em locais fixo e circulante do evento.
A logomarca do patrocinador estará veiculada nos balcões da secretaria e na camiseta
nas costas, podendo ser lenço para as mulheres e gravata para os homens, de acordo entre os
patrocinadores. (não exclusivo)
Investimento R$ 10.000,00 (vinte mil reais) por empresa

PASTA / BOLSA DO CONGRESSO
Serão confeccionadas pastas ou bolsas com a logomarca do Congresso e do(s) patrocinador(es).
Este patrocínio inclui inserção de material promocional (não exclusivo).
Investimento R$ 10.000,00 (dez mil reais) por empresa
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OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO
PROGRAMA OFICIAL
Esta publicação será distribuída a todos os Congressistas, com a programação científica
completa do evento e disponibilizada para download no site. Será reservado um espaço para
veiculação de anúncio em 4 cores com a arte a ser fornecida pela empresa patrocinadora.
•
•
•

4ª capa		
2ª ou 3ª capas
Miolo		

R$ 8.000,00 (dez mil reais)
R$ 6.000,00 (oito mil reais)
R$ 2.000,00 (seis mil reais)

CRACHÁ + CORDÃO PERSONALIZADOS (Confirmado Cristália)
Inserção da logomarca do patrocinador (exclusividade) junto com a logomarca do Congresso,
no crachá e no cordão que será utilizado por todos os participantes do evento.
Investimento R$ 6.000,00 (seis mil reais)

SINALIZAÇÃO INTERNA (2 cotas)
Aplicação de logomarca em toda a sinalização interna criada para orientar os participantes
durante o evento (não exclusivo).
Investimento R$ 8.000,00 (dez mil reais)

CYBER CAFÉ
Espaço destinado ao acesso à Internet e Ponto de Encontro dos Congressistas*, para receberem
suas mensagens do dia-a-dia enquanto estão fora de seus ambientes de trabalho e familiar, além de
rever os colegas.
Área para montagem do Cyber Café 24m2.
* equipamentos e serviços fornecidos pelo patrocinador
Investimento R$ 20.000,00 (quarenta mil reais)				

PRESENTE AOS PALESTRANTES (Confirmado Mundipharma)
Presente personalizado e diferenciado a ser entregue a todos os palestrantes e membros
da Comissão Executiva e Científica do Congresso com a logomarca do evento e do patrocinador.
(exclusividade)
Investimento R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
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ÁREA DE EXPOSIÇÃO
Estande com Montagem Básica
•
•
•
•
•
•

Carpete forração na cor grafite
Paredes montadas com painéis TS brancos, instalados em colunas e travessas de alumínio
1 mesa de vidro com 2 cadeiras
1 spot de 100W a cada 3m2
1 tomada 220volts
1 placa de identificação com o nome da empresa escrito em preto

Investimento R$ 440,00m2 (quatrocentos e quarenta reais) o m2.

Área para stand sem Montagem Básica
Investimento R$ 390,00m2 (trezentos e noventa reais) o m2.
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REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde - Sbrafh
Rua Vergueiro, 1855 - 12°andar – Vila Mariana
São Paulo – SP
Tel.: 11-5083.4297
Email: atendimento@sbrafh.org.br
Site: www.sbrafh.org.br

Assessoria e Organização do Congresso
Priscila Bellan
Tel.: 11-5083.4297
Email: secretariacongresso@sbrafh.org.br

LOCAL DO EVENTO
Expo UNIMED Curitiba
Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido
Curitiba – PR
Site: www.expounimedcuritiba.com.br
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