Prezados investidores,
A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) é a entidade
nacional que congrega os Médicos de Família e Comunidade (MFC), generalistas, clínicos gerais que
atuam em Clínicas, Unidades de Saúde e outros serviços de Atenção Primária à Saúde (APS). Esses
profissionais cuidam dos problemas clínicos mais frequentes de pessoas de diferentes faixas etárias e,
muitas vezes, atuam também como professores, pesquisadores e gestores de APS.
Fundada em 5 de dezembro de 1981, a SBMFC é uma associação científica, sem fins lucrativos,
que tem como missão o desenvolvimento da MFC no Brasil, uma especialidade reconhecida
internacionalmente por contribuir para a construção de sistemas de saúde mais custo-efetivos.
Em seus mais de 35 anos de existência, a entidade publicou ou contribuiu para a publicação de
inúmeros documentos, artigos e livros, como o Tratado de Medicina de Família e Comunidade (premiado
com o Jabuti em 2013). Além disso, é responsável pela Revista Brasileira de Medicina de Família e
Comunidade, a publicação científica mais voltada à área de clínica da atenção primária no país.
Nesse período, promoveu inúmeros eventos científicos, como o 13º. Congresso Brasileiro de
Medicina de Família e Comunidade (CBMFC) em Natal-RN, 2015, que contou com mais de 3 mil
participantes e uma dezena de palestrantes internacionais. Em novembro de 2016, trouxemos para o
Brasil o maior evento da especialidade, a 21ª Conferência Mundial de Médicos de Família (WONCA),
no Rio de Janeiro, que contou com 5460 inscritos, de 102 países.
Em novembro de 2017 será a vez de Curitiba, reconhecida nacionalmente por sua capacidade
de inovação e também pela oferta de serviços na área da saúde, sediar o 14º CONGRESSO
BRASILEIRO DE MEDICINA DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, de 1 a 5 de novembro, na ExpoUnimed.
Esperamos receber mais de 4 mil participantes, que terão acesso a uma programação científica
ampla, que abordará todos os espaços de atuação do médico de família (MFC) e dos demais
profissionais da atenção primária. Dentre as muitas atrações do evento, destacamos o tema da
organização da agenda do médico e a facilitação do contato com os seus pacientes, como com o uso de
novos aplicativos, prontuários eletrônicos integrados, telessaúde, dentre outros; e a possibilidade de
maior oferta de serviços na sua clínica ou unidade de saúde com a utilização de equipamentos como
eletrocardiograma e espirômetros digitais, aparelhos de eletrocirurgia, criocautério, microscópios, auto
refratores, retinógrafos, etc.
Dada a sua abrangência e a crescente importância da especialidade de medicina de família
dentre os gestores do sistema público e da saúde suplementar, acreditamos que esse é um espaço
chave para parcerias com empresas interessadas em divulgar seu trabalho.
Será um prazer recebê-los.
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TEMA CENTRAL:
ATENÇÃO PRIMÁRIA, ACESSO E CUIDADO CENTRADO NA PESSOA.

PÚBLICO ALVO:
O público alvo compõe-se de médicos, outros profissionais e gestores, além de representantes entidades
internacionais e nacionais ligadas à saúde.
Público estimado em 4000 pessoas.

DIVULGAÇÃO:
•

Mala Direta: enviada para um público qualificado, contém informações sobre o evento que estimulam
a participação dos profissionais: programa científico, convidados, regras para trabalhos científicos,
informações sobre a cidade e outros.

•

Cartazes e folderes: serão distribuídos às associações e sociedades médicas das especialidades,
hospitais, universidades, instituições de ensino superior e secretarias estaduais e municipais de
saúde de todo o Brasil e eventos relacionados à área.

•

Inserções Promocionais: inserção de anúncios em boletins, revistas especializadas, informativos e
jornais.

•

Site: http://www.cbmfc2017.com.br/

FORMAS DE INVESTIMENTO
1. COTAS

COTA OURO

COTA PRATA

COTA BRONZE

R$ 40.000,00

R$ 20.000,00

R$ 12.000,00

Primeira prioridade na escolha do

Segunda prioridade na

Terceira prioridade na

estande

escolha do estande

escolha do estande

Estande de 30m2

Estande de 18m2

Estande de 9m2

20 inscrições

10 inscrições

5 inscrições

Logomarca no material

Logomarca no material

gráfico: cartaz e folder

gráfico: cartaz e folder

X

X

Lista de nomes e e-mails

Lista de nomes e e-mails

dos congressistas, após

dos congressistas, após o

o evento.

evento.

Logomarca com destaque COTA
OURO no material gráfico: cartaz,
folder e programa oficial
Logomarca na pasta do
congressista
Lista de nomes e e-mails dos
congressistas, após o evento.

Encarte na pasta do congressista
até: dois modelos

Encarte na pasta do
congressista: um
modelo

X

2. PACOTE DE INSCRIÇÕES
Para investidores que adquirirem COTA ou estande, a comissão preparou valores especiais de taxas de
inscrição.

3. ESTANDES:
METRAGEM

Valor do estande

Estandes de 9m2
3 x 3m

R$ 10.000,00

DESCRIÇÃO
Cada unidade de stand será montada em sistema similar Octanorm, contendo:
Forração grafite (3mm), fixada com fita adesiva dupla face diretamente sobre o piso do ambiente.
Painéis divisórios (TS) altura 2,18m na cor branca.
Cobertura estrutural metálica, parcial e sem forro
01ud placa de identificação com nome da empresa expositora aplicada em vinil.
01ud mesa redonda com tampo de vidro. 02ud cadeira. 01ud balcão com prateleira.
01ud de spots com lâmpadas PL de 27 w.
01ud tomada monofásica 220 v / 250 w.

MONTADORA OFICIAL
Para projeto de estande personalizado, a Montadora Oficial está à disposição de sua empresa.

Marlus Grudtner – Fones: (41) 3373-3128
basica.marlus@gmail.com
Site: www.montagembasica.com.br
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88015-230 – Florianópolis - SC - Fone/Fax: 48 3322-1021
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