
PROPOSTA DE PATROCÍNIO

6 a 8 de NOVEMBRO de 2019     Hotel Windsor Barra    Rio de Janeiro – RJ 

congresso internacional de terapias minimamente invasivas integradas



EXPECTATIVA DE PÚBLICO

1.000 participantes  

LOCAL

Hotel Windsor Barra

DATA

6 a 8 de novembro de 2019



É com grande satisfação que apresentamos o congresso , uma MÍNIMA

união inédita no mundo de 14 Sociedades da área médica, que atuam 

com terapias minimamente invasivas, com o intuito de fomentar o 

conhecimento integrado.

A medicina avança velozmente para a terapia minimamente invasiva e devido 

a uma grande interseção entre as especialidades no tratamento de diversas 

doenças, visamos, pela primeira vez, discutir plenamente os principais temas 

de terapias minimamente invasivas com todas as Sociedades interessadas, 

buscando o conhecimento pleno e as condutas adequadas que deverão ser 

adotadas para melhorar qualidade do atendimento médico no Brasil.

O congresso , que será realizado no período de 6 a 8 de novembro MÍNIMA

de 2019 no Hotel Windsor Barra, foi estruturado para apresentar mesas 

multidisciplinares, focadas em discussões de terapias minimamente invasivas 

para uma grande diversidade de patologias que hoje e cada vez mais, 

possuem mais de uma opção de tratamento.

COMISSÃO ORGANIZADORA

MENSAGEM DE BOAS-VINDAS
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O público, médicos já formados e os ainda em treinamento, terá uma 

oportunidade única e inédita de ampliar o seu conhecimento, agregando 

novas informações de outras especialidades que vão influenciar 

diretamente as suas tomadas de decisões futuras.

Para as empresas participantes, esta será também uma oportunidade 

inédita de otimizar e potencializar seu alcance, expondo suas marcas para 

vários profissionais de especialidades distintas, que utilizam ou tem 

interesse em seus produtos, tudo em um único evento.

Este evento está sendo idealizado para se tornar uma marca nacional e 

internacional, bianual, em terapias minimamente invasivas – uma 

referência! Esperamos com essa união de sociedades ter um grupo de 

investidores forte – empresas de produtos médicos hospitalares e 

instituições hospitalares e de ensino – que apoiem esta ideia para 

alcançarmos um número de 1.000 participantes já na primeira edição.  
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SOCIEDADES PROMOTORAS

CBC - Colégio Brasileiro de Cirurgiões

Rafael Ferreira / Luiz Gustavo Oliveira

SBCP- Regional Leste - Sociedade Brasileira de Coloproctologia

Leonardo Machado de Castro / Edna Delabio Ferraz / Ronaldo Salles

SBURJ - Sociedade Brasileira de Urologia - Seccional Rio

Valmir Santos Silva / Lessandro Curcio

SOBRICE- Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista 

e Cirurgia Endovascular

Felipe Diniz

CBCD-RJ - Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva - Capítulo Rio de Janeiro

Leonardo Rocha Ferraz / Luciana El-Kadre

SBCO-RJ - Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica

Rafael Albagli

SGORJ - Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Estado 

do Rio de Janeiro

Renato Sá / Silvio Fernandes

SBCBM-RJ - Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica

Antonio Claudio Jamel

Cirurgia
Sociedade Brasileira de

Bariátrica e Metabólica

S
SOCIEDADE
REGIONAL  LESTE
DE  COLOPROCTOLOGIA



MÍNIMA RIO 05

SOCIEDADES APOIADORAS

SOBRACIL-RJ – Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente 

Invasiva e Robótica 

ABTO - Associação Brasileira de Transplante de Órgãos

CBCHPB - Colégio Brasileiro de Cirurgia Hepato Pancreato Biliar

SBACV-RJ

Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular - 

Regional Rio de Janeiro

SBAIT

Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao 

Traumatizado

SBCT - Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica



CLIMA:  ensolarado, temperatura em torno de 27ºC / 80ºF

ÁREA:  1,171 Km²

POPULAÇÃO: 7 milhões de pessoas

Aproximadamente 42.800 quartos de hotéis, serviços e instalações para reuniões e 

eventos (organizadores profissionais, agências de viagens, equipamento audiovisual, 

companhias aéreas, transportadoras terrestres, centros de convenções, etc.)

CIDADE COSMOPOLITA

ACESSOS 

O Rio está conectado a aeroportos em mais de 80 países. 

São 22 companhias aéreas internacionais e nacionais 

conectando o Rio de Janeiro às principais capitais do mundo:

Aeroporto Internacional Galeão/ Antonio Carlos Jobim

Localizado na Ilha do Governador a 20 minutos dos principais 

hotéis da Zona Sul pela via expressa (Linha Vermelha) 

Ÿ Capacidade: 17 milhões de passageiros/ano 

Ÿ Vôos: 430 vôos/dia    |   Terminais: 2 

Ÿ Transporte: ônibus refrigerado, taxi, shuttle

Aeroporto Doméstico Santos Dumont

Localizado no Centro da Cidade a 10 minutos dos principais 

hotéis da Zona Sul é um ponto médio entre os principais 

destinos da cidade.

Ÿ Capacidade: 9,9 milhões de passageiros/ano

Ÿ Vôos: 335 vôos/dia   |   Terminais: 2

Ÿ Transporte: ônibus refrigerado, taxi, shuttle

SOBRE O RIO DE JANEIRO



SOBRE O RIO DE JANEIRO
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REDE HOTELEIRA 

Ÿ O Rio de Janeiro tem cerca de 42.800 quartos em diversos tipos de hospedagem.

Ÿ Constantes e novos investimentos vêm sendo feitos neste setor que conta com uma ampla oferta de 

hotéis que vão das mais famosas redes internacionais a excelentes hotéis nacionais. A hotelaria, 

concentrada maciçamente entre a Zona Sul, Oeste e Centro da cidade, tem estabelecimentos para todos 

os perfis pessoais e profissionais. Todos de fácil acesso, com infraestrutura de padrão internacional.

Ÿ Além dos hotéis, a cidade conta ainda com albergues e acomodações mais simples de qualidade.

TRANSPORTE 

Ÿ O Rio de Janeiro conta com experientes empresas de transporte privado que prestam serviços para 

congressos e eventos.

CONTROLE DE TRÁFEGO

Ÿ A Polícia Militar pode participar coordenando o tráfego nas áreas próximas aos hotéis e centros de 

convenções.

TRANSPORTE PÚBLICO

Ÿ Amplo serviço de ônibus ligando todos os 

bairros da cidade:

Ÿ Ônibus especiais com ar-condicionado; 

Ÿ Táxi: 35.000 carros;

Ÿ Locadoras de automóveis.

Ÿ Metrô: 57 km e três linhas que ligam Ipanema, 

Copacabana, Centro, Zona Norte até Barra da 

Tijuca;

Ÿ Metrô: Expansão de 14Km.



CENTRO DE EXPOSIÇÃO

O maior centro integrado de 

eventos do Rio de Janeiro.

O Windsor Barra Hotel oferece a 

melhor estrutura para eventos 

em hotéis do Rio de Janeiro. 

Sua conexão com Windsor Expo 

Center disponibiliza uma 

estrutura diferenciada para 

criação de eventos dos mais 

diversos tamanhos e objetivos.
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Estande  1 (5x4): 20m²

Estandes  2, 5 a 8, 10 a 13, 15, 16, 

18 a 23 (3x3): 9m²

Estande  3 (5x3): 15m²

Estandes  4 e 9 (6x4): 24m²

Estandes  14 e 17 (4x3): 12m²

Área total: 23 estandes: 260m²

Quadro de Áreas

PLANTA DA ÁREA DE EXPOSIÇÃO
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A planta foi projetada com o objetivo de 

favorecer a circulação dos congressistas nos 

estandes que estão localizados no mesmo piso 

das salas de aula. 

A Exposição tem a disponibilidade de estandes 

no tamanho de 9 a 24m², conforme planta, que 

serão comercializados de acordo com as cotas.

As regras e horários de montagem e 

desmontagem expressas no manual do 

expositor, que fará parte do contrato de 

locação de área, deverão ser cumpridos.
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PACOTE DE PATROCÍNIO

Estande de 24m² 

20 inscrições 

Desconto de 20% no Simpósio Patrocinado Avulso 

Logomarca na Secretaria  (exclusivo)

Logomarca no Programa de Bolso (exclusivo)

Projeção de vídeo institucional de 1' (sem áudio) ou logomarca na tela da plenária 

patrocinada, nos intervalos das sessões (vídeo produzido pelo patrocinador)

Inserção de logomarca no APP do evento (página de patrocinadores) + 2 anúncios 

personalizados no feed do APP oficial; Produção da peça de responsabilidade da patrocinadora 

4 anúncios via “Push” (1 pré e 3 durante evento)

Envio de um e-mail marketing de agradecimento no pós-evento

Inserção de logomarca no painel de patrocinadores/expositores 

Inserção de logomarca no site do evento com hiperlink

Logomarca nos e-mails marketing de divulgação do evento  

Inserção de material gráfico nas pastas

Logomarca na sinalização interna (totens)

PLATINA - 2 COTAS

PLATINA 1

PLATINA 2

R$ 90.000,00

INVESTIMENTO 
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PACOTE DE PATROCÍNIO

Estande de 20m² 

15  inscrições 

Desconto de 15% no Simpósio Patrocinado Avulso 

Inserção de logomarca no APP do evento (página de patrocinadores) + 1 anúncio 

personalizado no feed do APP oficial; Produção da peça de responsabilidade da patrocinadora 

3 anúncios via “Push” (1 pré e 2 durante evento)

Inserção de logomarca no painel de patrocinadores/expositores 

Inserção de logomarca no site do evento com hiperlink

Logomarca nos e-mails marketing de divulgação do evento

Inserção de material gráfico nas pastas

Logomarca na sinalização interna (totens)

Projeção da logomarca nos slides de intervalos das sessões (slide específico de patrocinadores)  

OURO PLUS

R$ 75.000,00

INVESTIMENTO 
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R$ 57.000,00

INVESTIMENTO 

PACOTE DE PATROCÍNIO

OURO

Estande de 15m² 

10 inscrições 

Desconto de 15% no Simpósio Patrocinado Avulso 

Inserção de logomarca no APP do evento (página de patrocinadores) + 1 anúncio 

personalizado no feed do APP oficial; Produção da peça de responsabilidade da patrocinadora 

3 anúncios via “Push” (1 pré e 2 durante evento)

Inserção de logomarca no painel de patrocinadores/expositores 

Inserção de logomarca no site do evento com hiperlink

Logomarca nos e-mails marketing de divulgação do evento  

Inserção de material gráfico nas pastas

Logomarca na sinalização interna (totens) 

Projeção da logomarca nos slides de intervalos das sessões (slide específico de patrocinadores)  



MÍNIMA RIO 13

PACOTE DE PATROCÍNIO

Estande de 12m² 

5 inscrições 

Inserção de logomarca no APP do evento (página de patrocinadores)

Inserção de logomarca no painel de patrocinadores/expositores

Inserção de logomarca no site do evento com hiperlink

Projeção da logomarca nos slides de intervalos das sessões (slide específico de patrocinadores)  

PRATA - 2 COTAS

R$ 45.000,00

INVESTIMENTO 

Estande de 9m² 

3 inscrições Inserção de logomarca no APP do evento (página de patrocinadores)

Inserção de logomarca no painel de patrocinadores/expositores 

Inserção de logomarca no site do evento com hiperlink

Projeção da logomarca nos slides de intervalos das sessões (slide específico de patrocinadores)

BRONZE - 11 COTAS

R$ 34.000,00

INVESTIMENTO 
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PACOTE DE PATROCÍNIO

Estande de 9m² (Estandes número 18 ao 23) 

Inserção de logomarca no painel de patrocinadores/expositores 

Inserção de logomarca no site do evento com hiperlink

Projeção da logomarca nos slides de intervalos das sessões (slide específico de patrocinadores)

SAFIRA - 6 COTAS

R$ 27.000,00

INVESTIMENTO 

Destaques no Aplicativo - Push Notification - 2 postagens (1 pré e 1 durante o evento) 

Destaques no Aplicativo - Banner na Timeline - 3 postagens durante o congresso 

COTA DIGITAL

R$ 20.000,00

INVESTIMENTO 
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SIMPÓSIOS

R$ 35.000,00

SALA PARA 250 PAX

Consulte os horários disponíveis 

Inclui:  Apresentação de simpósio da empresa em auditório do evento, incluindo equipamentos, audiovisuais, 

apoio à recepção dos participantes (a logística da recepção aos participantes deverá ser definida pela empresa 

patrocinadora) e inserção do nome do simpósio e da empresa no programa oficial, liberação de divulgação do 

simpósio nas dependências do evento.

Não inclui: Refeição, tradução simultânea, despesas de transporte, hospedagem e alimentação dos palestrantes. 

Obs: Com relação à sinalização das áreas dos SIMPÓSIOS SATÉLITES, realizações de sorteios, entrega de brindes, 

vale brindes ou forma de distribuição gratuita de prêmios deve ser rigorosamente observado o disposto na RDC n. 

96/2008 da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.



PATROCÍNIOS AVULSOS 
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PATROCÍNIOS AVULSOS 

Exclusivo 

Exclusivo 

Inserção da logomarca do patrocinador impressa nas pastas dos participantes.

Modelo a ser definido pela comissão organizadora – Produção Congresso 

Bolsa do Congresso

Investimento: R$ 18.000,00

Cordões de Crachás

Inserção da logomarca do patrocinador e 

do congresso impressa nos cordões dos 

participantes – Produção Congresso

Investimento: R$ 18.000,00

Ação Promocional 

Direito de 3 pessoas 

circularem pelas dependências 

do congresso por um dia 

Investimento: R$ 10.000,00
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PATROCÍNIOS AVULSOS 

4 cotas

Espaço destinado ao relacionamento e encontro 

entre congressistas, em ambiente especial.

Layout deverá ser aprovado com a comissão 

organizadora e com o hotel

Montagem de responsabilidade da empresa

Lounge Patrocinado 

Investimento: R$ 23.000,00

Inserção de Material Gráfico nas Pastas 

Inserção de encarte/folder da empresa nas pastas dos 

participantes. A peça deverá ser fornecida pela empresa 

patrocinadora e ter formato máximo A4.

Investimento: R$ 4.000,00

WI-FI nos Auditórios

Nome da rede e senha personalizados 

com a marca do patrocinador ou produto

Investimento: 

R$ 25.000,00 por auditório/por 3 dias 
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PATROCÍNIOS AVULSOS 

Totem de carregamento de celular para que os congressistas tenham a 

oportunidade de carregar seus smartphones.

Retorno de Marketing

Ÿ Sinalização com a logomarca da empresa no ponto do totem;

Ÿ Posicionamento do totem em local de destaque na área exposição.

Estação de Carregar Celular 

Investimento: R$ 15.000,00 por totem com 4 carregadores 

Auditório Patrocinado

Banner da empresa ao lado do palco (item deve ser fornecido pela empresa) e 

a logomarca da empresa nas capas de cadeiras – Salas para 250px – 4 cotas 

Investimento: R$ 20.000,00
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PATROCÍNIOS AVULSOS 

Serviço especializado de shuttle dos hotéis oficiais para o centro 

de convenções e do centro de convenções para os hotéis oficiais.

Retorno de Marketing 

Ÿ Logomarca da empresa no encosto de poltrona do ônibus;

Ÿ Logomarca da empresa em adesivo no ônibus;

*  Oportunidade para entrega de um brinde especial da empresa 

aos convidados (fornecido pela empresa Patrocinadora). 

Ÿ Decoração por conta da empresa Patrocinadora 

Ÿ Adesivo nos espelhos 

Shuttle Palestrantes 

Decoração dos Banheiros 

Investimento: R$ 22.000,00

Investimento: R$ 10.000,00 por banheiro
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PATROCÍNIOS AVULSOS 

Exclusivo 

Exclusivo 

Exclusivo 

Retorno de Marketing

Ÿ Exposição da logomarca da empresa na projeção multimídia especial da abertura do evento; 

Ÿ Exposição da logomarca no convite - versões impressa ou digital;

Ÿ Vídeo promocional de 4 minutos na abertura 

Ÿ Incluso: Alimentos e bebida.

Cerimônia de Abertura e Coquetel de Boas Vindas 

Investimento: R$ 95.000,00

Logomarca 

nos Blocos 

Investimento: R$ 3.000,00

Logomarca 

nas Canetas  

Investimento: R$ 3.000,00
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PATROCÍNIOS AVULSOS 

2 postagens 

(1 pré e 1 durante o evento) 

3 postagens durante o congresso 

Destaques no Aplicativo - Push Notification 

Destaques no Aplicativo - Banner na Timeline

Investimento: R$ 5.000,00

Investimento: R$ 20.000,00
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PACOTES DE INSCRIÇÕES PATROCINADAS

10 a 30 inscrições 

31 a 60 inscrições 

61 a 100 inscrições 

Acima de 101 inscrições 

Pacote de Inscrições

5%

7%

8%

10%

Desconto

Nota: 

Os descontos são válidos apenas para empresas 

patrocinadoras/expositoras no congresso.



congresso internacional de terapias 
minimamente invasivas integradas

Comercialização

Ana Andrade

+55 11 3056-6000

+55 11 9 9294-7093

Ana.andrade@mci-group.com
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