Caro Parceiro
É com imensa satisfação que informamos a realização do 41°Edição do Congresso Norte e Nordeste de Cardiologia e 27°Edição do Congresso Cearense de
Cardiologia, que serão realizados no período de 11 a 13 de agosto de 2022 em Fortaleza –CE. O evento que espera reunir 1000 participantes, é uma realização
conjunta da SOCIEDADE NORTE E NORDESTE DE CARDIOLOGIA e SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA SEÇÃO CEARÁ
Estamos trabalhando para gerar muita conexão entre os participantes e sua empresa, assim nos colocamos à disposição para personalizar as negociações, receber
suas sugestões, esclarecer quaisquer dúvidas e ajudá-los no que for necessário para viabilizar a sua participação.
Essa edição será muito especial, principalmente pelo fato de podermos nos reencontrarmos depois de longo período de distanciamento. Estamos felizes por
retomar com esse evento tão importante, na calorosa Fortaleza!
Esperamos por você!
Um forte abraço.
Atenciosamente,

Dr. José Albuquerque de Figueiredo Neto
Presidente da Sociedade Norte e Nordeste de Cardiologia - Biênio 2022/2023

Dr. Almino Cavalcante Rocha Neto
Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia / CE - Biênio 2022/2023

Dr. Gentil Barreira de Aguiar Filho
Presidente do 41°Congresso Norte e Nordeste de Cardiologia

Público participante
Médicos Cardiologistas, Clínicos, Cirurgiões,
Pediatras, Geriatras, Infectologistas e todas
as demais especialidades envolvidas no trato
cardiológico; além de profissionais do setor
de saúde, dirigentes de Clínicas e Hospitais,
professores e estudantes de graduação e
pós-graduação.

ABRANGÊNCIA DE DIVULGAÇÃO
Todos os Estados da Região Norte e Nordeste
serão inseridos na comunicação do evento e
semanalmente serão expedidos webmails de
divulgação
para
as
Sociedades
Médicas
Especializadas e seus associados, Universidades,
Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais,
Empresas, institutos de pesquisa e profissionais
dos setores envolvidos.

ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO
Site
Webmails
Redes Sociais (Facebook e Instagram)
Comunicação impressa (flyers, folders e
cartazes)
Press Hall no Evento

Público estimados

1.000 participantes

SOCIEDADE NORTE E NORDESTE DE CARDIOLOGIA
BIÊNIO 2022/2023

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA SEÇÃO CEARÁ
BIÊNIO 2022/2023

Presidente: Dr. José Albuquerque de Figueiredo Neto (MA)

Presidente: Dr. Almino Cavalcante Rocha Neto

Vice-presidente: Dr. Odilson Marcos Silvestre (AC)

Vice-Presidente: Dr. Nilson de Moura Fé Filho

Diretora Administrativo: Dra. Silvia Marinho Martins Alves (PE)

Diretor Administrativo: Dr. Ulysses Vieira Cabral

Diretora Financeiro: Dra. Maria Sanali Moura de Oliveira Paiva (RN)

Diretor Científico: Dr. Gentil Barreira de Aguiar Filho

Diretor de Comunicação: Dr. Carlos Eduardo Batista de Lima (PI)

Diretora Comunicação: Dra. Maria Tereza Sá Leitão Ramos Borges

Diretor Científico: Dr. Cláudio Marcelo Bittencourt das Virgens (BA)

Diretor Financeiro: Dr. José Ronaldo Mont’Alverne Filho

Diretor de Qualidade Assistencial: Dr.Gentil Barreira de Aguiar Filho (CE)

Diretor de Qualidade Assistencial: Dr. Augusto Celso de Araújo Lopes Júnior
Diretora Representativa do FUNCOR: Dra. Isabela Thomaz Takakura Guedes

MEMBROS CONVIDADOS
Presidente de Honra do 41° Congresso de Norte e Nordeste de Cardiologia: Dr. João David de Souza Neto
Editora da Revista Norte e Nordeste de Cardiologia: Dra. Sandra Saraiva do Reis Falcão
Diretoria: Dr. Jefferson Luís Vieira

PROGRAMAÇÃO CIENTÍFICA PRELIMINAR

SIMPÓSIO INTERNACIONAL SBC/HARVARD
SIMPÓSIO INTERNACIONAL SBC/DUKE
SIMPÓSIO SBC/CARDIOPAPERS
ARRITMIA / ELETROFISIOLOGIA
CARDIO-ONCOLOGIA
CARDIOPATIA CONGÊNITA NO ADULTO
CARDIOPATIA NA MULHER
CASOS CLÍNICOS| HEART TEAM
COVID E CORAÇÃO
DIABETES E DOENÇAS CARDIOVASCULARES
DISLIPIDEMIA / ATEROSCLEROSE
DISPOSITIVOS IMPLANTÁVEIS / INTERVENÇÃO, CIRURGIA

DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA AGUDAINTERVENÇAO
DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA CRÔNICA
DOENÇAS VALVARES
EMERGÊNCIAS CARDIOVASCULARES
ESPIRITUALIDADE E DOENÇA CARDIOVASCULAR
HIPERTENSÃO ARTERIAL
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA
MÉTODOS DE IMAGEM NA CARDIOLGIA
MIOCARDITES E MIOCARDIOPATIAS
PREVENÇÃO CARDIOVASCULAR
TRIALS IMPORTANTES PUBLICADOS NO ÚLTIMO ANO E
RACIONAL DE TRIALS QUE SERAO APRESENTADOS NO
CONGRESSO MUNDIAL: O QUE ESPERAR?

Projeto de comercialização
Planos de patrocínio
(contrapartidas)

Diamante

Ouro

Prata

Bronze

Espaço para montagem de
estande (sem montagem básica)

18 m²

12 m²

9 m²

6 m²

Simpósios Satélites

01

50% de desconto

-

-

Inscrições

20

10

05

03

Direito a inserir bloco e caneta
nas pastas dos participantes

Sim

Sim

Sim

Sim

Menção honrosa na solenidade
de abertura

Sim

Sim

Citação

Citação

Logo no site
(em suas respectivas categorias e tamanhos)

Sim

Sim

Sim

Sim

Encarte nas pastas dos
participantes

02

01

01

-

Logo nos telões do Auditório
(intervalos)

Sim

Sim

-

-

Logo na secretaria ou no pórtico
de entrada do evento

Sim

Sim

-

-

Logo na Sinalização
Indicativa

Sim

Sim

-

-

Observações gerais

Os logos serão fornecidas pelos
patrocinadores para inserção, nos itens
acima mencionados, a que cota faça
direito no formato e prazo solicitados.,
O não cumprimento isenta a SBC/ CE e a
Organizadora, em caso de não envio da
marca, ou envio fora do prazo.

O material a ser inserido na pasta do
participante deverá estar no formato A4 ou
menor e ser encaminhado à comissão
organizadora
dentro
dos
prazos
estabelecidos, para aprovação e montagem
das pastas do evento.

Participante expositor
COTAS

m²

Até 20/01/22

Até 10/04/22

Até 10/05/22

DIAMANTE

18

R$49.900

R$56.500

R$59.500

OURO

12

R$37.900

R$41.500

R$44.500

PRATA

9

R$24.900

R$27.500

R$29.500

BRONZE

6

R$11.900

R$13.500

R$15.500

m²

1

R$3.250

R$3.590

R$3.790

Aquisição de estandes, com montagem básica
A partir de 6m² somente será disponível estandes nas cotas

Estande básico
O estande básico é uma montagem padronizada, estabelecida pelo organizador do evento, destinada a possibilitar as
condições básicas necessárias para exposição de produtos e/ou serviços.
Piso local revestido com carpete na cor grafite e paredes em painéis de TS montadas em estrutura de alumínio na altura de
2.20m.
Identificação visual através de testeira de identificação medindo 1m x 0.21m com aplicação do nome do expositor escrito em
letras helvéticas na cor preta.
Iluminação através de arandelas articuláveis e 01 tomada a cada 9m².

As localizações dos estandes poderão ser alteradas se houver interesse do expositor e disponibilidade dos espaços, sem prejuízo de
outros investidores, e que não haja alteração de um estande já contratado;
A alocação de estandes e simpósios está condicionada à confirmação de cotas de patrocínio negociadas e aprovadas pela comissão
organizadora. As solicitações serão atendidas por ordem do montante do valor, levando em consideração a ordem de chegada da
reserva.
Qualquer ação fora da área do estande deverá ser analisada e negociada com a comissão organizadora.
O Contrato de Patrocínio ou de Exposição será apresentado e deve ser firmado e devolvido à secretaria do congresso, em um prazo
de 30 dias. Após essa data será considerado cancelado.

Pacote de inscrições
Categoria

De 30/04/2022

De 30/06/2022

No evento

Membro quite

R$280

R$325

R$385

Sócio não quite

R$395

R$445

R$505

Não sócio

R$395

R$445

R$505

Residentes

R$215

R$280

R$325

Graduandos

R$120

R$145

R$170

Pacotes adicionais de inscrições:
50 inscrições em diante 12% de desconto;
30 inscrições 10% de desconto;
20 inscrições 8% de desconto;
10 inscrições 5% de desconto.

Simpósio satélite
R$15.000
Datas e horários disponíveis dos simpósio
11/08/2022

12/08/2022

13/08/2022

Simpósio satélite

Simpósio satélite

Simpósio satélite

Benefícios do patrocinador:
No custo do Simpósio Satélite estão inclusos: Auditório com capacidade a definir (dependendo da preferência do
patrocinador e disponibilidade do congresso); com recursos áudios-visuais (projetor, computador e sonorização).
Capacidade

Quantidade de Auditórios

500 lugares

1

100 lugares

2

Simpósio satélite
Observações gerais
O tema deve ser aprovado previamente pela Comissão Científica.

As despesas referentes ao palestrante (passagem, hospedagem, fee e outros), “Lunch in Box” (a ser servido aos
congressistas), tradução simultânea e demais materiais de interesse da empresa contratante, ficarão por conta da mesma.
Despesas e contratação de recepcionistas são de responsabilidade da patrocinadora.

Em caso de retirada das capas de cadeiras, o patrocinador será responsável pela recolocação até o horário de reinício da
atividade seguinte.
O patrocinador deve devolver a sala à patrocinada nas mesmas condições recebida, incluindo a limpeza e organização.

Outros itens de patrocínio
SALA VIP e MIDIA DESK

LEADS E WI-FI ZONE

R$7.500

R$9.500

Recepção dos palestrantes e convidados
de honra
Patrocinador pode distribuir materiais
promocionais

Fornecimento
de
congressistas
Patrocinador pode
promocionais

WI-FI
distribuir

Cordões e crachás

Material nas pastas

R$5.500

R$5.500

Logo no cordão e no crachá de todos os congressistas,
staff e expositores.
Obs.: A empresa patrocinadora deverá confeccionar os
cordões (boca de jacaré) com seu logo e do congresso, bem
como saquinhos de plástico para crachá.

para

materiais

Inserir material de divulgação nas
pastas
Patrocinador pode distribuir materiais
promocionais

Bolsas
R$9.500
Logo nas pastas dos congressistas

os

Outros itens de patrocínio
SITE

TRANSFER– HOTÉIS CREDENCIADOS

R$3.500

R$5.500

Logo do patrocinador no site
Congresso.
Link para o site do patrocinador.

do

Logo nos quadros informativos dos hotéis,
portas dos transportes, encosto da cabeça no
ônibus, banners nos pontos de embarque,
logo nas placas indicativas do ônibus.

POSTERS

CAPAS DE CADEIRA

R$3.500

R$9.500

Divulgação da logo do patrocinador na área dos
pôsteres, situado em local estratégico do evento.
Obs.: Os custos com montagem e estrutura já estão
inclusos na cota.

Capas com a logo do patrocinador nos locais
onde ocorrerão as Atividades Científicas
Obs.: Confecção, colocação e
responsabilidade do patrocinador.

retirada

são

Outros itens de patrocínio
CANETA

BLOCO

R$3.500

R$2.500

Logo do patrocinador nas canetas que serão
inseridas no material dos congressistas.

Logo do patrocinador nos blocos que serão
inseridos no material dos congressistas.

Obs.: Confecção das canetas de responsabilidade
do patrocinador.

Obs.: Custos com criação, diagramação e gráfica
são de responsabilidade do patrocinador.

ESCADA

SOLENIDADE DE ABERTURA

R$7.500

R$7.500

Logo do patrocinador, logo do congresso e da
promotora na faixa que ficará localizada entre
as escadas de acesso às salas.

Citação do patrocínio no momento da
Cerimônia de abertura.

SECRETARIA
R$5.500
Logo do patrocinador na sinalização da secretaria do congresso.
Obs.: O custo com estrutura e adesivos é de responsabilidade da patrocinada.

Outros itens de patrocínio
PÓRTICO DE ENTRADA DO EVENTO

PASSARELA

R$6.500

R$7.500

Logo do patrocinador no portal de entrada
principal no congresso.
Obs: O custo com estrutura
responsabilidade da patrocinada;
Item exclusivo para cotistas.

e

lonas

é

de

localizado na passarela que fica na área de
exposição.
Obs: Custo com a confecção de responsabilidade do
patrocinador. Contratar a montadora oficial para
acompanhamento da secretaria executiva.

PORTAIS

LOUNGE / PRAÇA

R$4.500

R$4.500

Logo nas estruturas na parte interna do portal de
entrada onde será a área de exposição.
Obs: Custo com a confecção de responsabilidade do
patrocinador. Contratar a montadora oficial para
acompanhamento da secretaria executiva.

Logo do patrocinador, na área do lounge
Obs.: Custo com estrutura necessária para praça
de responsabilidade do patrocinador.

SINALIZAÇÃO INDICATIVA
R$4.500
Logo do patrocinador na sinalização indicativa
Obs: O custo com estrutura e adesivos é de responsabilidade da patrocinada; item exclusivo para cotistas.

Outros itens de patrocínio

PRESS HALL

TELÕES DO AUDITÓRIO

R$3.500

R$2.500

Será montado no Hall foyer um ambiente
instagramável, para fotos, para realizar entrevistas
com as personalidades e Vips do evento. A Logomarca
do Patrocinador constará no Painel em box thruss do
Press Hall.
Obs.: Custos com criação, diagramação e gráfica são de
responsabilidade do patrocinador.

Logo do patrocinador nos telões do auditório
principal, no momento dos intervalos.
Obs.: Item exclusivo para cotistas.

Administração comercial do evento
Arx Eventos
Rua Júlio Siqueira, 970, CEP: 60130-090 | Fortaleza - CE
Tel.: +55 (85) 4011-1572 |

(85) 98735-9314 |

comercial1@arxeventos.com.br

Promoção

