18 e 19 de março de 2022

Book Comercial

Realização:

Organização:

www.DIABETESRIO.com.br

Realização:

O Diabetes Rio é um evento virtual lançado pela Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Rio de Janeiro
(SBD-RJ).
Trata-se de um evento essencialmente multidisciplinar, que valoriza a troca de conhecimento e experiências entre
profissionais da Endocrinologia, Cardiologia, Clínica Geral, Geriatria, Endopediatria, Ginecologia e Obstetrícia, em um
formato que conta com os recursos mais modernos para promover a máxima interatividade entre palestrantes convidados
e participantes.
O Diabetes Rio está agendado para os dias 18 e 19 de março de 2022 e já está aberto para patrocinadores,
iniciativa que se propõe ajudar a intensificar o diálogo com a indústria e incentivar as apresentações das inovações que
podem impactar a realidade de seus participantes.
Convidamos você a conhecer todos os detalhes do Diabetes Rio e participar, com a sua empresa, deste evento presença
garantida na agenda de especialistas de todo o Brasil.

Conheça as cotas e contrapartidas:

COTA OURO

• 100 inscrições
• Palestra de 20 minutos + 15 minutos de debate

Investimento:

R$ 40.000,00

COTA PRATA
• 60 inscrições

Investimento:

R$ 30.000,00

Contrapartidas aplicáveis a todas as cotas:
• Logomarca aplicada nos e-mails marketing de divulgação
• Convite personalizado para os convidados do patrocinador
• Divulgação em mídias sociais da Clannad e fornecimento da arte para uso no WhatsApp (opcional)
• Interatividade: os participantes podem interagir com os palestrantes
• Estande Virtual – uma página dentro do site do evento exclusiva para cada patrocinador:
∙ Banner customizado com logomarca institucional no topo da página
∙ Espaço para disponibilizar PDFs e vídeos (fornecidos pelo patrocinador)
∙ Espaço para post de blog dentro da página do Estande Virtual (conteúdo fornecido pelo patrocinador)
∙ Os conteúdos podem ficar disponíveis aos participantes pelo período de até 6 meses
∙ O patrocinador receberá as especificações e orientações para o envio dos materiais
• Descanso de tela nos intervalos das aulas com a logomarca de todos os patrocinadores
• Logomarca dos patrocinadores no rodapé das páginas do site
• Logomarca dos patrocinadores na tela principal de transmissão
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SOLUÇÕES COMPLETAS EM ATUALIZAÇÃO MÉDICA

CURSOS E EVENTOS | EDUCAÇÃO CONTINUADA | LIVROS | PROJETOS CUSTOMIZADOS

www.editoraclannad.com.br
comercial@editoraclannad.com.br
Rua Doutor Luiz Migliano, nº 1986
Edifício Bonnaire Office, 12º andar, salas 1217 e 1202
Jardim Caboré – São Paulo/SP
CEP: 05711-001
Tel.: +55 (11) 3807-3808

