
APRESENTAÇÃO COMERCIAL 



 A ABDEH é uma entidade de atuação nacional, sem fins lucrativos, que tem como objetivo 
contribuir para a contínua qualificação dos ambientes de saúde. Da mesma forma, promover a divulgação 
do conhecimento técnico e científico sobre os diversos aspectos relacionados ao planejamento, projeto, 
construção e gestão das edificações onde sejam realizados serviços de assistência à saúde. 
 
 A Associação tem um caráter multidisciplinar, reunindo em eventos técnicos e científicos 
realizados por todo o Brasil, arquitetos, engenheiros, administradores hospitalares, médicos, enfermeiros, 
designers e outros profissionais interessados na abordagem dos ambientes de saúde. 
 

A ABDEH 



MENSAGENS 

Presidente da ABDEH 
 O IX Congresso Brasileiro para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar que acontecerá em 2020, na 
Cidade de  Recife - PE, oferecerá uma oportunidade de promover e disseminar o conhecimento sobre as inovações 
tecnológicas e a qualificação dos ambientes de saúde. 

  

Presidente do Congresso 
 A cidade de Recife e sua constante preocupação com as discussões que envolvem o planejamento 
urbano, a sustentabilidade e a qualificação dos espaços, é uma  referência que servirá de atração para promover o 
melhor encontro entre profissionais, pesquisadores, fornecedores e demais interessados no planejamento, 
construção e gestão dos ambientes de saúde. 

   

Presidente da Comissão Científica 
 Este encontro nos dará a oportunidade de conversar sobre as perspectivas de um amanhã de decisões 
cada vez mais rápidas, de informações ao alcance de um clique, de introdução de tecnologias terapêuticas novas, de 
garantir maior sustentabilidade ao planeta e, principalmente, de como nos sentimos, como seres humanos e usuários 
dos serviços de saúde, dentro desse cenário. Seremos figurantes ou protagonistas dessas mudanças? Temos que 
exercitar nosso protagonismo como profissionais, responsáveis por ambientes mais saudáveis e adaptados às 
exigências do futuro, e como ser humano que necessita viver de forma saudável, produtiva e feliz. 

Emerson da Silva 

Fernanda Ventura 

Claudia Miguez 



O EVENTO 

 De  07 a 10 de outubro de 2020, a cidade de Recife/PE vai sediar o mais 
importante evento brasileiro sobre os espaços de saúde. Um encontro que mobilizará 
profissionais, pesquisadores e interessados na melhor qualidade dos ambientes de saúde.  

 

 São esperados, nesta que será a nona edição do evento, aproximadamente 800 
participantes. 

 O evento irá receber Arquitetos, Engenheiros, Designers, Administradores 
hospitalares, Educadores, Pesquisadores, Médicos, Enfermeiros, membros da 
Vigilância Sanitária em âmbito federal, estadual e municipal e demais interessados no 
planejamento, construção e gestão dos estabelecimentos assistenciais de saúde, além 
de empresas fornecedoras e compradoras de produtos e serviços para a área de 
saúde. 

Expectativa de Público 

Público Alvo 





RECIFE | Cidade Sede 

 Recife é a capital do estado de Pernambuco, maior aglomeração urbana do Norte-
Nordeste e quinta maior do Brasil, com 3,7 milhões de habitantes, além de terceira 
metrópole mais densamente habitada do país, superada apenas por São Paulo e Rio 
de Janeiro, e quarta maior rede urbana do Brasil em população. 
 

 Metrópole mais rica do Nordeste brasileiro, Recife desempenha um forte papel 
centralizador em seu estado e região, abrigando grande número de sedes regionais e 
nacionais de instituições e empresas públicas e privadas.  
 

 Recife foi eleita por pesquisa encomendada pela MasterCard Worldwide como uma 
das 65 cidades com economia mais desenvolvida dos mercados emergentes no 
mundo. Apenas cinco cidades brasileiras entraram na lista, tendo Recife recebido a 
quarta posição, após São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e à frente de Curitiba. 
 

 A cidade destaca-se por possuir o maior parque tecnológico do Brasil, o Porto Digital; 
o segundo maior polo médico do Brasil; o melhor aeroporto do Brasil, o Aeroporto 
Internacional do Recife; 
 

 Com um grande potencial turístico e forte vocação para o turismo de negócios, a 
Região Metropolitana do Recife foi o terceiro polo de eventos internacionais no Brasil 
em 2011, atrás somente de São Paulo e do Rio de Janeiro, graças ao desempenho do 
Recife e de Porto de Galinhas. 





LOCAL do Evento 

CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO 

 

Localizado a cerca de 3 km dos centros históricos de Recife e Olinda, a menos de 12 km da praia de Boa Viagem, além de  

ficar a pouco mais de 50 km da praia mais famosa do Brasil: Porto de Galinhas. 

Com uma imponente arquitetura moderna, a área total do CECON é de aproximadamente 240 mil m². Possui pavilhão de feiras,  

áreas de exposições, teatros, auditórios, salas multifuncionais e um amplo estacionamento para 1.400 carros, oferecendo toda a  

estrutura para a realização simultânea de vários eventos. 



Área de Exposição 



COTAS DE PATROCÍNIO 



08 inscrições cortesia para o 
evento (Congressista) 

INSCRIÇÕES CREDENCIAIS 
08 credenciais para expositor Logo no Portal de Entrada  

LOGO NO PORTAL SIMPÓSIO 
01 Simpósio Satélite de 30’ - 

Lunch Box (fornecido pelo 
patrocinador) 

Logo no hot site  
do congresso 

HOT SITE 

ESTANDE 

Estande com montagem básica 
de 24 m², em localização 

privilegiada. 

SINALIZAÇÃO 

Inserção da logomarca com 
destaque na sinalização interna 

do evento. 

IMPRESSOS 

Inserção da logomarca com 
destaque no material impresso 

do evento (Programa Final) 

DIVULGAÇÃO 

Colocação de material impresso 
na pasta dos congressistas 

(fornecido pelo patrocinador) 

CITAÇÃO NA ABERTURA 

VÍDEO INSTITUCIONAL 

Citação do nome do 
patrocinador pelo mestre de 

cerimônia na abertura do 
evento. 

Veiculação de vídeo institucional com a duração 
máxima de 1 minuto na abertura do evento 
(fornecido pelo patrocinador) 

* Para as empresas Associadas a ABDEH, haverá um desconto de 10% até 20/12/2019. 

Patrocínio Diamante 



06 inscrições cortesia para o 
evento (Congressista) 

INSCRIÇÕES CREDENCIAIS 
06 credenciais para expositor Logo no hot site  

do congresso 

HOT SITE 

ESTANDE 

Estande com montagem básica de    
18 m², em localização privilegiada. 

SINALIZAÇÃO 

Inserção da logomarca com 
destaque na sinalização interna 

do evento. 

IMPRESSOS 

Inserção da logomarca com destaque no 
material impresso do evento (Programa Final) 

DIVULGAÇÃO 

Colocação de material impresso na pasta dos 
congressistas (fornecido pelo patrocinador) 

Patrocínio Ouro 

* Para as empresas Associadas a ABDEH, haverá um desconto de 10% até 20/12/2019. 



04 inscrições cortesia para o 
evento (Congressista) 

INSCRIÇÕES CREDENCIAIS 

04 credenciais para expositor Logo no hot site  
do congresso 

HOT SITE 

ESTANDE 

Estande com montagem básica de      
12 m², em localização privilegiada. 

DIVULGAÇÃO 

Colocação de material impresso na pasta dos 
congressistas (fornecido pelo patrocinador) 

Patrocínio Prata 

* Para as empresas Associadas a ABDEH, haverá um desconto de 10% até 20/12/2019. 



02 inscrições cortesia para o 
evento (Congressista) 

INSCRIÇÕES CREDENCIAIS 

02 credenciais para expositor Logo no hot site  
do congresso 

HOT SITE 

ESTANDE 

Estande com montagem básica de      
9 m², em localização privilegiada. 

DIVULGAÇÃO 

Colocação de material impresso na pasta dos 
congressistas (fornecido pelo patrocinador) 

Patrocínio Bronze 

* Para as empresas Associadas a ABDEH, haverá um desconto de 10% até 20/12/2019. 



REALIZAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO 

Contato Comercial: 

joice@attitudepromo.com.br 
ou (48) 3047-7600 – Jóice 


