MENSAGEM

Prezados,
Com muita satisfação e empolgação estamos iniciando os preparativos para o 27º
Congresso Pernambucano de Cardiologia que ocorrerá no período de 16 a 18 de
agosto de 2018, no Centro de Convenções do Hotel Armação em Porto de Galinhas –
PE, tradicional local de congressos pernambucanos e nacionais, para cardiologia e
diversas especialidades médicas.
Desde já, e em conjunto com os diversos representantes da comissão científica desta
gestão, o congresso começa a se desenhar em termos acadêmicos: Mantendo
experiências inovadoras e elogiadas dos eventos anteriores, como sessões interativas e
painéis com os maiores destaques do congresso, e consagrando outras modalidades
como sessões curtas e práticas (“prova dos 9”), debates personalizados (agonista
versus antagonistas e roda viva) além das aulas convencionais.
Ampliaremos mais ainda as salas com sessões simultâneas, resultado do crescente
público recorde, constituído tanto de congressistas locais como regionais - estimamos
um público de aproximadamente 500 pessoas, incluindo um outro recorde neste
número que é o total de palestrantes nacionais e internacionais presentes.
Destacamos também a ascensão das atividades acadêmicas, com incorporação à grade
de aulas dos melhores temas livres enviados, com o objetivo de estimular o
conhecimento e análise dos dados científicos locais. A experiência com uma comissão
de temas livres especializada e com critérios uniformes será mantida como modelo.
Em resumo, a presença aliada de um centro de convenções agradável, contando
comodidades, conforto e espaço, com a vontade e disposição de toda uma comissão
científica já constituída e com a visão já tradicional e renovada pelos participantes dos
congressos prévios da qualidade crescente dos mesmos irá tornar sucesso sem dúvida
mais uma vez este que é ao mesmo tempo o mais tradicional evento da cardiologia
regional, como o que mais tem surpreendido positivamente em termos de grade
científica e satisfação.
Contamos com a presença de todos,
Giordano Bruno Parente
Diretor Científico do 27º Congresso Pernambucano de Cardiologia
Audes Magalhães Feitosa
Presidente do 27º Congresso Pernambucano de Cardiologia

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA
A programação prioriza a prevenção primária e secundaria, bem como as patologias
mais complexas e exames de tecnologia de ponta.

Auditório
- Conferências
- Simpósios
- Destaques CardioPE 2017
- Prova dos 9
- Simpósio além da cardiologia (SBC/SBEM/SBN)
- CardioGame

Arena
- Sabatina (roda viva)
- Agonista vs Antagonista
- Clube de revista

Fórum
- Mesas redondas
- Temas livres orais

Pôsteres
Expositores
Lounge
II Simpósio Acadêmico de Cardiologia

COTAS DE PATROCÍNIO

Cotas de patrocínio/
participação

Patrocinador
Ouro R$ 20.000

Patrocinador
Prata R$ 15.000

Patrocinador
Bronze R$ 12.000

Stand

9m2

9m2

9m2

Sinalização Interna

SIM

SIM

SIM

Folder Eletrônico

SIM

SIM

-

Programa Final

SIM

SIM

SIM

Cartazes

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

-

SIM

SIM

-

SIM

-

-

10

05

03

Panfleto nas pastas
(cedido pelo
patrocinador)
Logomarca antes das
palestras - Áudio visual
Recebimento de
mailing dos inscritos
Inscrições no evento

DESCRIÇÃO DAS COTAS

STAND - de localizado na área de exposição.
SINALIZAÇÃO - inserção da logomarca da empresa ou produto nas placas indicativas
de sinalização
FOLDER ELETRÔNICO - inserção da logomarca da empresa ou produto na divulgação
do evento via folders eletrônicos.
PROGRAMA FINAL- inserção da logomarca da empresa ou produto na última
contracapa
CARTAZES- Logomarca do patrocinador no rodapé
PANFLETO NAS PASTAS - este deverá ser cedido pelo patrocinador e chegar à
Secretaria Executiva 05 dias antes do evento.
LOGOMARCA ANTES DAS PALESTRAS- Será projetada na tela a logomarca do
patrocinador antes do início das sessões.
INSCRIÇÕES NO CONGRESSO- Será cedida um número de inscrições de acordo com a
cota patrocinada.

PATROCÍNIOS DIVERSOS

Blocos e Canetas

R$ 5.000,00

Pastas

R$ 10.000,00

Secretaria

R$ 8.000,00

Sala Vip / Lounge

R$ 15.000,00

Simpósios Satélites

R$ 15.000,00

Logomarca nos Folders Eletrônicos

R$ 2.000,00

Panfleto nas pastas

R$ 1.500,00

5KARDIOPE

R$ 5.000,00 (04 Cotas)

Aplicativo

R$ 3.000,00 (cada)

Stand 9 m2

R$ 10.000,00

DESCRIÇÃO DOS
PATROCÍNIOS DIVERSOS

BLOCOS E CANETAS – A serem inseridas nas pastas dos Congressistas
PASTAS – A serem distribuídas aos Congressistas
SECRETARIA – Toda a equipe de apoio (recepcionistas), usará um uniforme com um lenço inserida
a logomarca da empresa patrocinadora e ainda a logomarca da empresa patrocinadora constará
no balcão de atendimento que fará a entrega de todo o material do evento.
SALA VIP – Constará uma placa de sinalização na entrada da sala VIP a logomarca do
patrocinador. A Sala VIP destina-se ao uso exclusivo dos palestrantes convidados e da comissão
organizadora do evento, formadores de opinião, onde a empresa patrocinadora terá a
oportunidade de interagir. A degustação e decoração da sala será de responsabilidade do
Patrocinador.
SIMPÓSIO SATÉLITE – A empresa terá um módulo de 60 minutos incluso na programação do
evento.
LOGOMARCA NOS FOLDERS ELETRÔNICOS – Será colocado a logo da empresa ou produto nos
folders eletrônicos de divulgação do evento.
PANFLETO NAS PASTAS – Serão colocados panfletos nas pastas com a propaganda do
patrocinador (um panfleto por patrocinador), este material deverá ser fornecido pelo mesmo.
5KARDIOPE – A grande novidade desse ano. Para não descuidar da forma física, estaremos
realizando uma corrida, nas imediações do Hotel Armação de Porto de Galinhas. (04 COTAS)
APLICATIVO – Divulgação da logomarca no aplicativo do congresso. (04 cotas)
STAND – Montagem Básica: 9 m2
Piso: Elevado de madeira com 6 cm forrado com carpete na cor cinza grafite e rodapé pintado na
cor preta fosco.
Paredes Divisórias: Estrutura (montantes e travessas) de alumínio anodizado fosco e chapas
divisórias estruturais (TS) formicalizadas na cor branca brilhosa dupla face, com pé direito de
2,20m.
Elétrica: Os stands serão entregues com a instalação elétrica adequadamente pronta, com
lâmpadas de 100 watts para cada área de 3m2 e 01 (uma) tomada tripolar monofásica tipo Pial.
Frente: Travessas de alumínio anodizado fosco padrão OCTANORM medindo 0,96 x 0,17m.
Testeira: Será utilizado testeira padronizada com 0,35cm de altura, que servirá para fazer a
amarração das paredes dos stands.
Letreiro: Será utilizado 1,00m (para cada stand) de letreiro padronizado pintado em preto, que
servirá de identificação.

PLANTA DOS STANDS

HORÁRIO - SIMPÓSIO SATÉLITE

Hora
09h00
09h30
10h00
10h30
11h00
11h30
12h00
12h30
13h00
13h30
14h00
14h30
15h00
15h30
16h00
16h30
17h00
17h30

Quinta-feira
16/08/18

Sexta-feira
17/08/18
Simpósio
Satélite 3
Simpósio
Satélite 4

Simpósio
Satélite 5

Simpósio
Satélite 1

Simpósio
Satélite 6

Simpósio
Satélite 2

Simpósio
Satélite 7

Sábado
18/08/18
Simpósio
Satélite 8

FORMULÁRIO DE RESERVA

EMPRESA:

ENDEREÇO:
CIDADE:
FONE:

( )

CNPJ:

UF:
FAX:

CEP:
CEL:

( )

( )

INSC.EST.:

RESPONSÁVEL:
CARGO:

CPF:
FONE:

( )

E-mail:
PATROCÍNIO:
Stand(s) Nº:
FORMA/DATA(S) DE PAGAMENTO:

ENVIAR VIA POR E-MAIL PARA CEJEM EVENTOS
(81) 3465-8590 / (81) 3466-5551
E-mail: cejemeventos@cejem.com.br

VALOR: R$

