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Apresentação
Prezados (as) Senhores (as),
O IV Workshop de Insuficiência Cardíaca será realizado na cidade do Rio de Janeiro no dia
17 de maio de 2017, nas dependências do Hotel Windsor Atlântica em Copacabana.
A programação é focada na insuficiência cardíaca, com mesas de exposição teórica alternando
com casos clínicos e sistema de votação por interatividade.
O desenho da programação foca os temas vinculados ao perfil dos patrocinadores, além da
possibilidade de ter convidados dos patrocinadores nas mesas durante a programação.
Como forma de participação, as empresas poderão adquirir cotas de Patrocínio, criadas para
exposição da marca institucional através de peças e ações que serão desenvolvidas
especialmente para o evento, como: cartaz, filipetas, e-mails marketing, web site, newsletters,
entre outros.
Serão oferecidas também algumas ações de marketing, criadas especificamente para que as
empresas se incorporem aos ambientes e à dinâmica das atividades do evento, de forma que
atenda aos objetivos da empresa.
Contamos com sua participação. Ela é muito importante para o sucesso do evento.
Veja a seguir todas as cotas de patrocínio disponíveis!

Perfil do Evento de 2016
Principais Temas Abordados
 Abordagem Terapêutica da Insuficiência Cardíaca Aguda Descompensada.
 Novo Paradigma do Tratamento do Choque Cardiogênico.
 Insuficiência Cardíaca Crônica Avançada - tratamento com múltiplos fármacos.
 Novos MP, RSC e CDI.
 Monitorização Intrapulmonar à Distância da Congestão dos Pacientes com IC Crônica.
 Suporte Mecânico Circulatório Intra-corpóreo.

Palestrantes Convidados
O evento recebeu um total de 28 palestrantes nacionais e 1 internacional, o italiano Dr.
Tomasio Bottio.
Alexandre Siciliano
Ana Amaral
Anderson Wilnes
Andre Volschan
Ana Luiza Sales
Annelise Costanza
Arnaldo Rabischoffsky
Aurora Issa
Bruno Marques
Bruno Vogas
Cláudio Domênico
Claudio Catharina
Daniela Cook
Eduardo Nagib

Eduardo Saad
Evandro Tinoco
Helio Roque
Larissa Carestiato
Luis Campos
Luis Camanho
Marcelo Bittencourt
Marcelo Garcia
Marcelo Montera
Raphael Pellegrine
Ricardo Mourilhe
Rodrigo Mousinho
Thais Cazarin
Valdenia de Souza

Comissão Científica
Marcelo W. Montera, Eduardo Saad, Eduardo Nagib, Alexandre Siciliano, Evandro Tinoco

Participantes Presentes
O evento passado contou com cerca de 200 médicos inscritos e presentes e uma gama de
especialidades.
Especialidades
Anestesiologia
Cancerologia Clínica
Cardiologia
Cirurgia Cardiovascular
Cirurgia Geral
Clínica Médica
Endocrinologia
Endoscopia
Geriatria
Ginecologia e Obstetrícia
Infectologia
Medicina de Família e Comunidade
Medicina do Trabalho
Medicina Intensiva
Medicina Nuclear
Outras Especialidades
Nefrologia
Neurologia
Outros
Pediatria
Psiquiatria

Quantidade
2
1
85
1
1
36
1
1
4
2
1
2
2
5
2
38
2
1
7
1
1

Expositores, Patrocinadores e Parceiros Presentes

Fotos do Evento de 2016

Cotas de Patrocínio
Patrocinador Master
Investimento – R$ 60.000,00

PRÉ-EVENTO
 Inserção de logomarca da empresa em todos os materiais de divulgação: site, filipetas,
cartaz, e-mail marketing.

EVENTO
 Lounge na exposição paralela com 12m² com exclusividade de escolha.
 Projeção eletrônica da logomarca da empresa na tela durante os intervalos das
palestras.
 Inserção da logomarca da empresa no palco e nos totens de sinalização.
 Inserção da logomarca no Grupo de WhatsApp do evento.
 Colocação de (um) material impresso no kit dos participantes.
 Colocação de banner durante a realização dos Coffee Breaks e Welcome Coffee.

PÓS EVENTO
 Fornecimento da lista dos participantes contendo: nome e e-mail.

IMPORTANTE
A logomarca da empresa a ser inserida nos itens acima será sempre maior que as dos
patrocinadores da cota ouro.

Patrocinador Ouro
Investimento – R$ 30.000,00

PRÉ-EVENTO
 Inserção de logomarca da empresa nos seguintes materiais de divulgação: site, filipetas
e cartaz.

EVENTO
 Lounge na exposição paralela com 9m²;
 Projeção eletrônica da logomarca da empresa na tela durante os intervalos das
palestras;
 Inserção da logomarca da empresa no palco;
 Colocação de (um) material impresso no kit dos participantes.

PÓS EVENTO
 Fornecimento da lista dos participantes contendo: nome e e-mail.
IMPORTANTE
A logomarca da empresa a ser inserida nos itens acima será sempre maior que as dos
patrocinadores da cota ouro.

Patrocinador Prata
Investimento – R$ 20.000,00

PRÉ-EVENTO
 Inserção de logomarca da empresa em todos os materiais de divulgação: site, filipetas e
cartaz.
EVENTO
 Lounge na exposição paralela com 9m².
 Projeção eletrônica da logomarca da empresa na tela durante os intervalos das
palestras.
 Inserção da logomarca da empresa no palco.
PÓS EVENTO
 Fornecimento da lista dos participantes contendo: nome e e-mail.
IMPORTANTE
A logomarca da empresa a ser inserida nos itens acima será sempre maior que as dos
patrocinadores de cotas prata e bronze.

Ações de Marketing
Vídeo Wall - exclusividade
Investimento – R$ 10.000,00
Composto por 9 painéis, ótima oportunidade para exibição do seu produto ou serviço durante o
período do evento.
 Utilização de filme publicitário exclusivo durante toda a duração do evento.
Crachá - exclusividade
Investimento – R$ 5.000,00
Ótima oportunidade para que seu produto ou serviço fique marcado durante todo o evento, já
que TODOS os participantes, incluindo palestrantes irão utilizar crachá no evento.
 Logomarca exclusiva no crachá.
Material de Divulgação
Investimento – R$ 3.000,00
Ótima oportunidade para que seu produto ou serviço fique marcado durante todo o evento, já
que TODOS os participantes, incluindo palestrantes irão receber o seu material no evento.
 Colocação de 1 (um) material impresso no kit dos participantes.
Estação de Recarga de Celular
Investimento – R$ 3.000,00
Totens de 1,72m x 0,52cm que vão permitir que o participante recarregue seu celular de forma
segura. Com capacidade para recarregar até seis celulares ao mesmo tempo, nos principais
modelos de telefone (Iphone, Samsung, Motorola, Nokia e outros).
Especificações Técnicas:
ESTAÇÃO DE GAVETA:
 Monitor de 19" Full HD para exibição de vídeos;
 Medida da Estação: 1,72 x 0,52 cm;
 Autoplay para exibição dos vídeos com saída HDMI;
 6 chaves (com reservas);
 Cabos conectores blindado;
 Sistema de recarga com carregador de 5 watts;
 Cabos com modelos micro USB, iPhones 4, 5 e 6;
 Carrega até 4 celulares ao mesmo tempo.

ESTAÇÃO ABERTA:
 Monitor de 19" Full HD para exibição de vídeos;
 Medida da Estação: 1,72 x 0,52 cm;
 Autoplay para exibição dos vídeos com saída HDMI;
 Adesivagem em alta resolução;
 Cabos conectores blindados;
 Sistema de recarga com carregador de 5 watts;
 Cabos com modelos micro USB, iPhones 4, 5 e 6;
 Carrega até 4 celulares ao mesmo tempo.
 Impressão de adesivo para o totem escolhido;
 Plotagem das estações de acordo com a empresa (arte gráfica);
 Exibição de vídeos (sem áudio e com legenda) institucionais da empresa.

Espaço Simpósio Satélite
Investimento – R$ 3.000,00
Espaço na Programação Científica, durante o horário de almoço, e com duração de 50 minutos,
para 200 pesoas, destinado à divulgação de informações científicas do Patrocinador. Nesse
período já está contemplado o tempo destinado à organização prévia do SS, tais como:
distribuição de lunch-box; arrumação da mesa diretora, etc.
A organização do Simpósio Satélite (SS) será de responsabilidade do Patrocinador, devendo o
respectivo Programa Científico (tema central, sub-temas e nomes dos palestrantes) ser
encaminhado à ORGANIZAÇÃO até a data-limite de 30/10/2016, para apreciação e aprovação
pela Comissão Científica.
Itens inclusos: Auditório/sala; sonorização e multimídia.
Itens não inclusos: Custos de tradução simultânea (cabine, tradutor e equipamentos).
 Distribuição de material promocional relacionado ao seu SS;
 Incluir a Programação Científica do SS no site;
 Distribuir durante o credenciamento material de divulgação exclusivo do SS.
Importante: Constitui-se obrigação da Empresa Patrocinadora, o custeio de hospedagem e
transporte aéreo para o palestrante de seu SS.

Coquetel de Encerramento
Evento social, oferecido aos participantes e convidados nacionais. Grande oportunidade de
um “approach” direto com seu público alvo de maior interesse e retorno mercadológico.
O patrocinador terá direito de oferecer este evento ao congresso. Serviço para 1.000 pessoas
no coquetel de abertura e/ou encerramento do evento. Faixa alusiva a este patrocínio no local
e no programa oficial, permissão para instalação de banners, distribuição de brindes. Os
custos serão enviados para aprovação do patrocinador.

Considerações Finais
1. As reservas deverão ser feitas exclusivamente por escrito, enviando a FICHA DE
RESERVA para - workshop@nytyeventos.com.br, Secretaria Executiva - NYTY
EVENTOS; contendo os dados para elaboração do contrato da empresa com a
promotora do evento. Consideraremos a escolha obedecendo à ordem de procedência
do envio das mesmas.
2. Para atender algumas necessidades específicas, poderemos estudar propostas
comerciais de Patrocínio personalizadas.
3. As logomarcas de cada patrocinador deverão ser enviadas à Secretaria Executiva do
evento em alta resolução, nas extensões: AI, CDR e JPG com fontes, escalas de
pantone, por e-mail, em tempo hábil para a produção das peças. Este prazo será
notificado na assinatura do contrato.
4. Os custos dos patrocínios especiais serão discutidos caso a caso.
5. Os layouts das peças acima mencionadas serão apresentados conforme interesse neste
tipo de patrocínio.
6. A Nyty Eventos não se responsabiliza por fornecedores que não são de seu
conhecimento e se reserva ao direito de não administrar os seus serviços.

Ficha de Reserva
Favor preencher em letra de forma as folhas desta ficha e remeter para:
NYTY EVENTOS – workshop@inforbrand.com.br
Assinale a sua escolha:
(

) MASTER .......................................

R$ 60.000,00

(

) OURO ...........................................

R$ 30.000,00

(

) PRATA .........................................

R$ 20.000,00

Outra forma de participação: Ações de Marketing
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Valor desta participação: R$ ____________ (_______________________________________)

Informações sobre o pagamento:
O pagamento deverá ser feito através de depósito diretamente para os prestadores envolvidos.
Uma planilha será elaborada para aprovação final da empresa.
Forma de Pagamento desejada:
( ) À vista
( ) Duas parcelas de 50% (cinquenta por cento) cada.
Obs:
1. A ordem de procedência de escolha respeitará a data de recebimento deste formulário.
2. A confirmação de sua participação só se fará após o recebimento da presente ficha. Não
serão feitas reservas por telefone.
3. Caso a sua escolha já tenha sido comercializada para outra empresa, entraremos em
contato.

Dados Contratuais
DADOS PARA CONFECÇÃO DO CONTRATO

Razão Social: ____________________________________________________________
CNPJ: _________________________________ Inscrição: ________________________
Endereço: _______________________________________________________________
Cidade: _________________________________________________________________
Estado: _________________________________ CEP: ___________________________
Tel: _____________________ Cel: ____________________ Fax: ___________________
E-mail: __________________________________________________________________
Repres. Legal para Contrato:_________________________________________________
Cargo: __________________________________________________________________
CPF:___________________________________ RG: _____________________________

Data: _______ /_______ /_______

Assinatura: ______________________________________________________________

