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A Unimed do Brasil promoverá, de 23 a 25 de julho, em São Paulo, o Congresso
Nacional Unimed de Gestão em Saúde. Em sua segunda edição, o evento
unirá os já consagrados Encontro Nacional de Recursos e Serviços Próprios,
Congresso de Atenção à Saúde, Congresso Unimed de Auditoria em Saúde e
Workshop de TI.
O objetivo do Congresso é possibilitar um espaço comum para que os
dirigentes e profissionais do Sistema Unimed disseminem conhecimento e
alinhem projetos que serão postos em prática.
O evento contará mais uma vez com uma Feira de Negócios, na qual
expositores terão a possibilidade de divulgar seus produtos e serviços e
estabelecer contato com os parceiros. Uma excelente oportunidade para
geração de negócios e relacionamento.
O Congresso Nacional Unimed de Gestão em Saúde difundirá o conhecimento
sobre diversos processos em andamento no Sistema Unimed, como a inserção
do modelo de Atenção Integral à Saúde e outras, iniciativas em implementação
que visam à consolidação de novas práticas na saúde suplementar. Além
disso, haverá apresentações de práticas de sucesso e de temas específicos
aos recursos próprios, à auditoria médica e de enfermagem, e às tendências e
atualidades da tecnologia em saúde.
Aproveite este momento imperdível para o setor de saúde brasileiro, que
mobilizará as Unimeds de todo o País. Esperamos por você, no Expo Center
Norte - São Paulo - SP, para um grandioso evento.

Esmeralda

Cota

R$ 50mil

•

Espaço para montagem de estande de 24 m² com altura
máxima de 4,5 m

•

8 inscrições completas (palestras, almoços e jantar de
confraternização)

•

Mensagem de agradecimento e reconhecimento como
patrocinador/apoiador oficial, com o logotipo do patrocinador no
telão do auditório da plenária principal, no início da programação
e encerramento do evento

•

Encarte de material promocional nas pastas dos convencionais
(material fornecido pelo patrocinador) – um item. O material
deve ter o tamanho máximo de uma folha A4 com até três
dobras

•

Logotipo na página “Patrocinadores” do hotsite do evento com
link para o site da empresa patrocinadora

•

Logotipo no aplicativo Eventos Unimed

•

Logotipo nos crachás dos participantes (enviado com 30 dias de
antecedência do evento)

•

Anúncio de meia página (localização indefinida) ou publieditorial
na revista Unimed BR - edição publicada após o evento
(material fornecido pelo patrocinador - sob aprovação prévia da
organizadora)

•

Direito a 1 email marketing

Ouro

Cota

R$ 35mil

•

Montagem básica de estande de 12 m² com altura
máxima de 4,0 m

•

6 inscrições completas (palestras, almoços e jantar de
confraternização)

•

Mensagem de agradecimento e reconhecimento
como patrocinador/apoiador oficial, com o logotipo do
patrocinador no telão do auditório da plenária principal, no
início da programação e encerramento do evento

•

Encarte de material promocional nas pastas dos
convencionais (material fornecido pelo patrocinador) – um
item. O material deve ter o tamanho máximo de uma folha
A4 com até três dobras

•

Logotipo na página “Patrocinadores” do hotsite do evento
com link para o site da empresa patrocinadora

•

Logotipo no aplicativo Eventos Unimed

Prata

Cota

R$ 30mil

•

Montagem básica do estande 9 m² com altura
máxima de 3,5 m

•

4 inscrições completas (palestras, almoços e jantar de
confraternização)

•

Mensagem de agradecimento e reconhecimento
como patrocinador/apoiador oficial, com o logotipo do
patrocinador no telão do auditório da plenária principal, no
início da programação e encerramento do evento

•

Encarte de material promocional nas pastas dos
convencionais (material fornecido pelo patrocinador) – um
item. O material deve ter o tamanho máximo de uma folha
A4 com até três dobras

•

Logotipo na página “Patrocinadores” do hotsite do evento
com link para o site da empresa patrocinadora

•

Logotipo no aplicativo Eventos Unimed

Bronze

Cota

R$ 25mil

•

Montagem básica do estande 6 m² com altura
máxima de 2,82 m

•

2 inscrições completas (palestras, almoços e jantar de
confraternização)

•

Encarte de material promocional nas pastas dos
convencionais (material fornecido pelo patrocinador) – um
item. O material deve ter o tamanho máximo de uma folha
A4 com até três dobras

•

Logotipo na página “Patrocinadores” do hotsite do evento

•

Logotipo no aplicativo Eventos Unimed

Espaço
de Negócios

Cota

R$ 10 mil

•

Contempla um balcão adesivado com logo da empresa

•

1 inscrição completa (palestras, almoços e jantar de confraternização)

•

Logotipo na página “Patrocinadores” do hotsite do evento

•

Logotipo no aplicativo Eventos Unimed

•

Não contempla estande

Apoio

Cota

R$ 5 mil

•

1 inscrição completa (palestras, almoços e jantar de confraternização)

•

Logotipo na página “Patrocinadores” do hotsite do evento

•

Logotipo no aplicativo Eventos Unimed

•

Não contempla estande

Patrocínios

Adicionais

Capa em cadeiras no auditório principal (criação e produção sob a
responsabilidade do patrocinador)
R$ 12.000,00
Capa em cadeiras no restaurante (criação e produção sob a
responsabilidade do patrocinador)
R$ 12.000,00
Logotipo na pasta ou bolsa convencional do evento
R$ 12.000,00
Logotipo no cordão do crachá do evento
R$ 8.000,00
Logotipo nas pulseiras do evento (logo enviado com 30 dias de
antecedência do evento)
R$ 8.000,00
Exibição de vídeo de até 30 segundos durante a programação
R$ 8.000,00
Exposição de totem com vídeo da empresa na Feira de Negócios
(locação do totem e instalação sob a responsabilidade do
patrocinador)
R$ 8.000,00
Entrega de brinde no jantar do evento (produção e entrega do
brinde sob a responsabilidade do patrocinador, com aprovação da
organização)
R$ 4.300,00
Entrega de material/brinde na entrada do auditório (produção e
entrega sob responsabilidade do patrocinador)
R$ 4.000,00
Material para pasta dos participantes folha A4 com até três
dobras (produção sob responsabilidade do patrocinador)
R$ 4.000,00

Display na mesa de jantar (criação e produção sob a
responsabilidade do patrocinador, com aprovação da organização)
R$ 4.000,00
Banner aéreo de sinalização de ruas da Feira de Negócios
(produção sob responsabilidade do patrocinador, conforme
orientação da organizadora)
R$ 4.000,00
Inserção de logotipo do patrocinador em almofadas de 45 cm x
45 cm (oito unidades), que serão dispostas no lounge da Feira de
Negócios (produção sob responsabilidade do patrocinador, com
aprovação da organização)
R$ 4.000,00
Venda de banner no boletim digital pós-evento
R$ 3.000,00
Banner de rodapé no app Eventos Unimed. O banner poderá estar
associado ao site do patrocinador (criação da arte por conta do
patrocinador)
R$ 2.000,00
Envio de 1 e-mail marketing da empresa para os congressistas
(quantidade de um e-mail marketing com a criação sob a
responsabilidade do patrocinador)
R$ 1.800,00
Exibição de vídeo na TV do lounge na feira de negócios com
duração máxima de 2 minutos
R$ 1.500,00
Anúncio na timeline do app Eventos Unimed. Poderá estar
associado ao site do patrocinador (criação da arte por conta do
patrocinador)
R$ 1.500,00

Patrocínios

Adicionais

Exposição da marca em painel com suporte para cartão de visita
R$ 1.500,00
Inserção de logotipo nas canetas distribuídas aos congressistas
(o patrocinador fornecerá o logotipo a ser inserido na caneta produção da organizadora)
R$ 1.500,00
Notificações (pushes) no app Eventos Unimed incentivando
os congressistas a vistarem os estandes. Essa cota deverá ser
requisitada na secretaria/CAEX durante o evento
R$ 100,00
Patrocínio de custo integral de um palestrante (marca exposta na
frente do evento, exposição da marca durante a palestra, um vídeo
de até um minuto, antes da palestra patrocinada, exposição de um
banner no evento)
A negociar
Patrocíno de cafés
A negociar
Patrocínio de jantar de abertura
A negociar
Ação de live marketing durante a Feira de Negócios (produção e
execução da ação sob a responsabilidade do patrocinador, com
aprovação da organização)
A negociar
Patrocínio dos totens de carregadores para celulares no ambiente
da Feira de Negócios
A negociar
Adesivo de piso com o caminho até o estande do patrocinador
(criação da arte do adesivo e instalação por conta do patrocinador)
A negociar

Eventos

2019

Fórum de Regulação e Conai
22 a 24 de abril
Brasília (DF)

Convenção Nacional Unimed*
1 a 4 de outubro
Em breve, mais informações

Seminário Jurídico, Contábil,
Atuarial, Financeiro e Regulatório
26 a 28 de junho
São Paulo (SP)

Encontro Nacional da Marca,
Gestão e Desenvolvimento
29 a 31 de outubro
São Paulo (SP)

Congresso Nacional Unimed
de Gestão em Saúde*
23 a 25 de julho
São Paulo (SP)

Workshop de Intercâmbio
27 e 29 de novembro
São Paulo (SP)

* Eventos que contemplam Feira de Negócios

CONTATO COMERCIAL DA FEIRA

Flávia Schiochet

C.: (47) 9 8406-8745
flavias@unimedsc.com.br

Maria Bispo

T.: (11) 3262-4181
mariasantos@unimed.coop.br

TATIANY

Tatiany Anjos

T.: (11) 3265-4165
tatiany.anjos@unimed.coop.br

DANILO

Danilo Maciel

T.: (11) 3265-4184
danilo.maciel@unimed.coop.br

Unimed do Brasil
Alameda Santos, 1827 - 10º andar
Cerqueira César - São Paulo - SP
T.: (11) 3265-4000
unimed.coop.br/eventos2019

