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PLANO DE
REALIZAÇÃO:

LOCAL DO
O Grand Mercure Vila Olímpia, do grupo Accor, é um dos
hotéis mais elegantes de São Paulo. Localizado em uma das
regiões mais nobres da cidade, o Gran Mercure possui o
mais amplo centro de convenções da região com capacidade
de até 600 pessoas.

PLANTA DOS
Estandes com 12 m²

Estandes com 9 m²
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SOBRE O
O objetivo do XVIII Fórum Internacional de Sepse é
aprimorar o conhecimento e trocar experiências sobre 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.

PÚBLICO ALVO
O Evento é destinado a profissionais de saúde das áreas
de terapia intensiva, medicina de emergência, infectologia,
clínica médica e todas as suas subespecialidades,
obstetrícia e pesquisadores de área básica.
PÚBLICO ESTIMADO:
600 PESSOAS

SOBRE O

ilas.org.br

ilasepse

O Instituto Latino Americano de Sepse (ILAS) é uma
instituição sem fins lucrativos fundada em 2005. Possui três
grandes áreas de atuação: programa educacional, geração
de conhecimentos e difusão de conhecimentos.

MISSÃO
Promover ações que reduzam o impacto da sepse em
termos de vidas perdidas, repercussões a longo prazo em
sobreviventes e custos para o sistema de saúde.

VISÃO
Um continente onde mortes evitáveis por sepse não mais
aconteçam.

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.

COTAS DE
PATROCINADOR

Seleção de estande de 12 m²
Simpósio Satélite no horário do almoço, com
material específico na pasta do Fórum
12 inscrições patrocinadas para ações de
relacionamento
Posts do cliente nas redes sociais do Fórum
(3 inserções, com aprovação prévia, datas a definir
e constando tratar-se de conteúdo publicitário).
Logotipo nos materiais:
Site oficial do evento
Newsletters semanais
Tela dos patrocinadores nos intervalos do evento
Vídeo de no máximo 40" com duas inserções
nos 2 dias do evento

COTAS DE
PATROCINADOR

Seleção de estande de 9 m²
08 inscrições patrocinadas para ações de
relacionamento
Posts do cliente nas redes sociais do Fórum
(3 inserções, com aprovação prévia, datas a definir
e constando tratar-se de conteúdo publicitário).
Logotipo nos materiais:
Site oficial do evento
Newsletters semanais
Tela dos patrocinadores nos intervalos do evento
Vídeo de no máximo 40" uma inserção nos
2 dias do evento

OPÇÕES DE

CRACHÁS DE
IDENTIFICAÇÃO E CORDÃO
INVESTIMENTO: R$ 6.000,00
Logotipo no crachá e nos cordões juntamente com o
logotipo do evento.

MATERIAL CONGRESSISTA
(PASTAS, BLOCOS E CANETAS)
INVESTIMENTO: R$ 15.000,00
Logotipo nas pastas, blocos e canetas que serão distribuídos
para os participantes do Fórum Sepse.

JANTAR DOS PALESTRANTES
INVESTIMENTO: R$ 14.000,00
Logotipo nos convites e exibição de um vídeo institucional
ou falar aos convidados além do direito de participar do
jantar com a até 4 membros da equipe.

OPÇÕES DE

RECEPÇÃO EXECUTIVA
INVESTIMENTO: R$ 6.000,00
Logotipo na camiseta polo de todas as recepcionistas,
juntamente com logotipo do evento e logotipo no
credenciamento do evento.

COQUETEL
INVESTIMENTO: R$ 16.000,00
Logotipo no convite, informativos e decoração no coquetel
oferecido aos participantes no final do primeiro dia do
evento. O patrocinador poderá oferecer brindes ou
promover atividades de entretenimento nesta ocasião.

ÁREA DE E-POSTER
INVESTIMENTO: R$ 10.500,00
Logotipo nos totens e exibição de um vídeo institucional
durante todo o Evento.

OPÇÕES DE

MULTIMÍDIA DESK E SALA VIP
INVESTIMENTO: R$ 8.000,00
Decoração da sala VIP e divulgação de material institucional
além de um membro da equipe presente na sala durante o
evento para interagir com os palestrantes.

MATERIAL NA PASTA DO EVENTO
INVESTIMENTO: R$ 3.100,00
Inserção de material institucional (folder ou flyer) nas pastas
dos participantes do evento.

INSCRIÇÕES PATROCINADAS
de 05 a 10 inscrições – 10% de desconto
de 11 a 20 inscrições – 15% de desconto
acima de 21 inscrições – 20% de desconto

OPÇÕES DE
REDE WI-FI
INVESTIMENTO: R$ 10.000,00
A Rede de wi-fi terá o nome do evento e a senha será o
nome do patrocinador e terá uma tela especial da empresa
na entrada do uso.

APLICATIVO DO EVENTO
INVESTIMENTO: R$ 18.000,00
Logotipo na tela principal do aplicativo.
O APP possibilita aos congressistas acompanharem online a
programação do Evento através do sistema IOS ou Android.
Todos estarão conectados com as atualizações e novidades.

CAPAS DAS CADEIRAS
INVESTIMENTO: R$ 9.000,00
Todas as cadeiras dos auditórios terão a capa com o
logotipo. Opção disponível apenas para dois
patrocinadores e desde que não sejam do
mesmo segmento de produtos.

REALIZAÇÃO

SECRETARIA
EXECUTIVA
CONTATO COMERCIAL

Roseli de Andrade
Cel: (11) 99273-3130
roseli.andrade@planoapp.com.br

GRAN MERCURE VILA OLÍMPIA
Rua das Olímpiadas, 205
Vila Olímpia, São Paulo - SP

