PLANO DE
PARTICIPAÇÃO
FÓRUM INTERNACIONAL DE SEPSE - 2019

Mensagem aos
Participantes

Dr. Luciano Azevedo (BRA)

Dr. Derek Angus (EUA)

Prezados participantes do XVI Fórum Internacional
de Sepse
O Instituto Latino Americano de Sepse está se preparando para nosso
encontro anual, o XVI Fórum Internacional de Sepse que ocorrerá nos
dias 9 e 10 de maio de 2019, no Rio de Janeiro.
Pela segunda vez, o evento anual do ILAS será realizado em parceira
com o evento mundial do International Sepsis Forum (ISF). Isto
garantirá ao fórum a participação de pelo menos 10 convidados
internacionais de alto gabarito, pesquisadores e professores que
trarão os resultados de seus mais recentes estudos no cuidado ao
paciente séptico. A eles se juntarão importantes nomes nacionais de
ciência

experimental

e

de

pesquisa

clínica.

Teremos

uma

programação variada contando com atividades multiprofissionais,
atividades da pediatria, discussão de ciência pré-clinica de alto nível
e

"Espaço

Jovem

Pesquisador",

onde

os

melhores

trabalhos

experimentais e clínicos serão premiados. A cada ano, o fórum de
Sepse é marcado por maior inovação na interação com o público e
pela informalidade, de tal forma que a participação mais ativa da
plateia é sempre muito encorajada no nosso evento.
Juntem-se a nós na XVI edição do Fórum Internacional de Sepse.

Sobre o
ILAS

Missão
Auxiliar no processo de aperfeiçoamento da qualidade assistencial
do paciente portador de sepse através da implementação de
protocolos baseados em evidências científicas, da geração e difusão
de conhecimentos e do desenvolvimento de estudos clínicos.

Visão
Tornar-se referência continental na área de sepse por meio da
geração de resultados clínicos e compartilhamento de estratégias
institucionais.

Objetivos
Melhorar a qualidade assistencial aos pacientes sépticos, com
consequente redução das taxas de prevalência de morbidade e
mortalidade;
Gerar conhecimento na área da sepse;
Divulgar esses conhecimentos às comunidades leiga e científica.
O ILAS possui três grandes áreas de atuação: programa educacional,
geração de conhecimentos e difusão de conhecimentos.

Sobre o
Evento

Objetivo
O objetivo do XVI Fórum Internacional de Sepse, evento que
nesta edição terá a realização conjunta do ISF – Internacional
Sepsis Forum e do ILAS (Instituto Latino-Americano de Sepse), é
aprimorar o conhecimento e trocar experiências sobre a sepse.
Espera-se que esse encontro permita a discussão dos principais
assuntos de interesse da área, facilite a disseminação de boas
práticas baseadas em condutas adotadas em centros de excelência
e propicie espaço para apresentação de novos conhecimentos
sobre a fisiopatologia e novas condutas em relação a seu
diagnóstico e tratamento. Será uma edição especial pois contará
com a presença de mais de 15 palestrantes internacionais.

Público-Alvo
800 Participantes
Profissionais de saude das áreas de terapia intensiva, medicina de
emergência, infectologia, clínica médica,

e todas as suas

subespecialidades, cirurgia, pesquisadores de área básica.

Local do
Evento
Planta do Evento

Local do Evento - Windsor Barra - RJ
O Windsor Barra Hotel tem localização privilegiada na Barra da Tijuca.
Além da mais extensa praia carioca, o bairro é conhecido pela
modernidade, diversas opções de lazer a céu aberto e gastronomia
diferenciada. Próximo à Praia Recreio dos Bandeirantes e reservas
ecológicas e shopping centers.
Inteiramente construído em 2005, o Windsor Barra Hotel é um hotel cinco
estrelas diferenciado, que oferece o que há de mais moderno e seguro em
sua estrutura. Viagens a lazer ou a trabalho encontram aqui um refúgio
de tranquilidade, serviços especiais e bem-estar.

Cotas de
Participação
Formas de Participação
Patrocinador Diamante -

R$ 46.000,00

Retorno de Marketing:
Seleção de estande – área de 18,0 m².
Simpósio

Satélite

(60

minutos)

com

material

específico na pasta.
8 (oito) inscrições gratuitas para distribuição entre os
médicos de seu relacionamento.
Inserção da logomarca nos seguintes itens:
• Site Oficial
• E-mails marketing de divulgação
• Programa Oficial

Patrocinador Platina -

R$ 40.000,00

Retorno de Marketing:
Seleção de estande – área de 12,0 m².
Simpósio

Satélite

(60

minutos)

com

material

específico na pasta.
6 (seis) inscrições gratuitas para distribuição entre os
médicos de seu relacionamento.
Inserção da logomarca nos seguintes itens:
• Site Oficial
• E-mails marketing de divulgação
• Programa Oficial

Cotas de
Participação

Patrocinador Ouro -

R$ 30.000,00

Retorno de Marketing:
Seleção de estande – área de 12,0 m².
3 (três) inscrições gratuitas para distribuição entre os
médicos de seu relacionamento.
Material na pasta do congressista.
Inserção da logomarca nos seguintes itens:
• Site Oficial
• E-mails marketing de divulgação
• Programa Oficial

Patrocinador Prata -

R$ 24.000,00

Retorno de Marketing:
Seleção de estande – área de 9,0 m².
Inserção da logomarca nos seguintes itens:
• Site Oficial
• E-mails marketing de divulgação
• Programa Oficial

Itens de
Patrocínio

01. Cartaz de divulgação - R$ 5.000,00
Logo com destaque nos cartaz de divulgação. Serão cerca de 2.000
cartazes que serão anexados nas UTI’s de todo o Brasil.

02. Crachás de identificação e Cordão - R$ 6.000,00
Logo no crachá e nos cordões juntamente com o logo do evento.

03. Material congressista
canetas) - R$ 15.000,00

(pastas,

blocos

e

Logo nas pastas, blocos e canetas que serão distribuídos para os
participantes do fórum

04. Certificado de participação - R$ 4.000,00
Logo nos certificados, todos os participantes e palestrantes recebem
certificados e todos terão o logo do patrocinador

Itens de
Patrocínio

08. Jantar dos palestrantes - R$ 15.000,00
Será promovido jantar para os palestrantes e a empresa
patrocinadora terá seu logo nos convites e terá cerca de 5
minutos antes do jantar para mostrar um vídeo da empresa ou
falar aos convidados. A Empresa terá direito a participar do
jantar com a até 4 membros da equipe

05. Recepção executiva - R$ 5.000,00
Direito de colocar botons e/ou echarpes nas recepcionistas do
evento e na secretaria do evento.

06. Coquetel - R$ 10.000,00
Logo no convite, informativos e decoração da festa dos
participantes.

07. Coletor óptico - R$ 2.000,00
Equipamento para coletar o código de barras dos crachás e pós
evento receber o mailing dos participantes contendo – Nome,
e-mail e cidade/estado.

Itens de
Patrocínio

09. Área de E – Poster - R$ 12.000,00
O patrocinador poderá inserir o logo nos totens e passar nas
telas um vídeo institucional durante todo o fórum.

10. Inscrições patrocinadas
Pacotes: de 05 a 10 – 5% de desconto;
de 11 a 20 – 10% de desconto;
Acima de 21 – 15% de desconto

11. Inserção material na pasta - R$ 2.400,00
O Patrocinador poderá inserir nas pastas dos participantes um
folder ou flyer de sua empresa.

12. Multimídia desk e sala VIP - R$ 8.000,00
O patrocinador poderá decorar a sala VIP e colocar material de
divulgação de seus produtos e ter um membro de sua equipe
presente na sala durante o evento.

Itens de
Patrocínio

13. WI-FI - R$ 10.000,00
A Rede de wi-fi terá o nome do evento e a senha terá o
nome do patrocinador

14. Aplicativo do evento - R$ 18.000,00
Esse aplicativo possibilita os congressistas a acompanharem
a programação do congresso através do Iphone e Android. É
a maneira dos participantes estarem conectados a todas as
atualizações e novidades a qualquer momento. O logo do
patrocinador vai aparecer na tela principal do aplicativo.

Realização

Apoio

Secretaria Executiva

www.planoapp.com.br

