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Programa Oficial (guia de bolso)

Livreto oficial contendo informações gerais do evento e institucionais, 
programação científica, intervalos, feira comercial, entre outras.

Detalhes da mídia: Impressão de 1.000 unidades que serão inseridas no porta 
crachá dos congressistas, disponibilizadas para reposição na Secretaria e 
distribuídas a expositores. 

Página inteira: R$ 500

Página dupla: R$ 900

4ª capa (verso): R$ 1.200

01 Inserção: R$ 500

02 ou mais: R$ 400 cada

Revista Odonto

Com layout clean, moderno e sofisticado, a linha editorial contempla assuntos da 
Odontologia, eventos, produtos e também cultura, esporte, entrevistas, cotidiano, 
negócios e hobbies. São 9.500 exemplares com distribuição segmentada,  circulando 
entre Cirurgiões-Dentistas, acadêmicos de Odontologia, instituições, indústria e 
comércio do segmento. 

Detalhes da mídia: marketing institucional, inserção da marca nas matérias do congresso.
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LInserção de logomarca como ‘‘Apoio’’, com link para o site desejado, em modo rotativo, 
no rodapé do hotsite oficial do evento.

Inserção de banner web rotativo com até mais dois outros banners, com link para o site 
desejado. O banner será horizontal (728x90 pixels) e ficará entre o conteúdo principal e 
o rodapé. 

Período de 30 dias: R$ 250

Hotsite Estética Goiás

Banner Web - Hotsite Estética Goiás

Período da contratação 

até Dezembro/2016: 

R$ 500
(mesmo após o evento há o 

fluxo de retirada de certificado no site)
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Inserção da marca  como ‘‘Apoio’’, no rodapé dos e-mails oficiais do Estética Goiás 2016.

E-mail Marketing Oficial

Disparo de E-mail Marketing exclusivo, com o conteúdo desejado, para todo o cadastro 
da ABO Goiás, contendo aproximadamente 23.000 contatos. 

R$ 300,00 por disparo

E-mail Marketing Comercial*

Pacote 5 disparos: R$ 500,00

Pacote 10 disparos: R$ 950,00

*Exclusivo para Expositores.
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Confecção de 1.000 unidades de pastas ou bolsas, com modelo a ser definido e 
confeccionado pela Comissão Organizadora. Este item poderá ser patrocinado por até 
quatro empresas, sendo que a cota única terá preferência sobre as demais. 

Detalhes da mídia: marketing institucional, com a inserção de marca; será permitida 
também a inserção de folhetos, folders e/ou brindes nas pastas, com objetivo comercial 
ou institucional. Os custos de produção e impressão dos folhetos e/ou brindes correm 
por conta da empresa patrocinadora, sendo que a data e o local de entrega deste 
material serão divulgados pela Comissão Organizadora.
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Os blocos de anotações serão colocados nas pastas dos congressistas. O modelo deverá 
ser aprovado pela Comissão Organizadora. Este item poderá ser patrocinado por até três 
empresas, sendo que a cota única terá preferência sobre as demais. 

Detalhes da mídia: inserção da logomarca do patrocinador nos 1.000 blocos, com 50 
folhas 15x21cm,  impressão em 1 cor. 

Uma cota: R$ 2.500

Cota única: R$ 8.000

Pastas

Blocos de Anotações

Uma cota: R$ 1.000,00

Cota única: R$ 2.800,00
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Serão confeccionadas 200 camisetas em algodão para divulgação do evento antes da 
realização do mesmo, a ser utilizada pelos funcionários da ABO Goiás na própria sede e 
em outros eventos realizados.

Detalhes da mídia: inserção da logomarca de até dois patrocinadores. O modelo da 
camiseta será definido pela Comissão Organizadora. 

Serão confeccionadas 100 camisas, tipo “Gola Polo” para uso exclusivo da Comissão 
Organizadora e Staff durante o evento. A camisa poderá ter a inserção da logomarca de 
até dois patrocinadores.

Cada cota: R$ 2.900

Cota única: R$ 4.500

Camisetas de Divulgação (antecipada)

Uniforme - Comissão Organizadora

Cada cota: R$ 2.800,00

Cota única: R$ 5.000,00
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Impressão de 1.000 unidades com a marca da empresa patrocinadora. As credenciais 
serão produzidas em modelo a ser definido pela Comissão Organizadora, sendo 
necessariamente coloridos.

Produção de 1.000 unidades com a marca da empresa patrocinadora impressa em cor 
branca, alternando com a marca do congresso. A cor do tecido do cordão/fita será azul 
escuro.

Cota única: 
R$ 2.200,00

Credenciais  (Crachás)

Cordão para Credenciais  (Crachás)

Patrocínio Exclusivo: 
R$ 2.500

Patrocínio Compartilhado:
R$ 950
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Produção de 1.000 canetas que serão colocadas nas pastas dos congressistas. 
O modelo será definido pela Comissão Organizadora.

Detalhes da mídia: inserção da marca da empresa patrocinadora em 1 cor. 

Canetas Esferográficas

Cota única: R$ 2.200,00 
(incluindo a produção)

Apenas mídia: R$ 600,00 
(canetas fornecidas pelo 
patrocinador)

M
ÍD

IA
 P

RO
M

O
CI

O
N

AL



INVESTIMENTO

M
ÍD

IA
 O

U
TD

O
O

RFachada de identificação do evento localizada na entrada do Centro de Convenções de 
Goiânia, pela Rua 30.

Inserção de logomarca – 
cada espaço: R$ 1.500

Fachada Externa
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RApresentação de vídeo institucional de até 3 minutos durante os intervalos das 

palestras. A produção do vídeo é de inteira responsabilidade do patrocinador.

Vídeo nos Intervalos

10 inserções: R$ 3.000

Inserção de logomarca do patrocinador nas placas de Sinalização interna do evento.

Placas de Sinalização

Inserção de logomarca 
em cada placa: R$ 300,00

Obs.: Dentro do auditório não serão permitidas outras mídias, com exceção para os vídeos e as capas das poltronas.
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local representativo, que identifica o evento, para registrar fotos e publicar em redes 
sociais, teremos um painel específico para tal demanda. O painel terá 5,0x2,5m e será 
posicionado na parte interna da Feira Comercial.

Painel Oficial para Fotografias

Cada cota: R$ 2.000

Cota única: R$ 5.000

O evento conta com diversos espaços amplos com placas modulares que delimitam as 
áreas e que podem ser personalizadas com adesivo impresso, mediante avaliação da 
Comissão Organizadora. 

Painéis Avulsos

Personalização:

R$ 200 /m²

(inclui as despesas de 
impressão e instalação)



Capas com impressão (estampa) da marca da empresa patrocinadora nos encostos das 
poltronas do Auditório Lago Azul. A confecção das capas é de total responsabilidade da 
empresa patrocinadora e deverá ser entregue à Comissão Organizadora 7 dias antes do 
evento, para a devida organização.
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Inserção de logomarca no portal único de acesso ao congresso (feira comercial e 
auditório).

Pórtico de Entrada

Cada cota: R$ 1.000,00

Capas para Encosto de Cadeiras

Obs.: 1- A Comissão Organizadora se reserva o direito de realizar cursos patrocinados por empresas parceiras e de 
interesse de mercado conflitante. No intuito de operacionalizar o patrocínio proposto e preservar todas as parcerias 
firmadas para realizar os cursos, a Comissão Organizadora informa que, em cursos patrocinados por empresas de 
interesse de mercado conflitantes e/ou concorrentes, as capas poderão ser retiradas. Consulte-nos!

Auditório Lago Azul 
(total de 600 poltronas): 
R$ 5.000
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2- Dentro do auditório não serão permitidas outras mídias, com exceção para os vídeos e as capas das poltronas.



Associação Brasileira de Odontologia
Seção de Goiás
Av. Itália, nº 1.184, Jardim Europa, 
Goiânia, Goiás, Brasil, CEP 74.325-110
www.abogoias.org.br 

CONTATO:

 3236-3103 / 3129
marketing@abogoias.org.br

A/C Henrique ToledoSua marca em um dos melhores
congressos de Odontologia Estética

P O R T F Ó L I O D E


