
PROJETO COMERCIAL 



Sobre a Biomedicina 

√ A Biomedicina foi regulamentada no 

Brasil em 1979,  sendo assim a 
profissão está completando 41 
anos em 2020. 
 
√ Na região Sul o primeiro curso foi 
realizado na Universidade Feevale, no 
ano de 2000. 
 
 

√ Cursos de Biomedicina em estados do 
Brasil: 

▪ 22 Cursos no Paraná 
▪ 18 cursos em Santa Catarina 
▪ 22 cursos no Rio Grande do Sul 

√ Englobando os três estados da região sul 

temos aproximadamente  7 mil 
Biomédicos e mais de 10 mil 
estudantes de graduação em 
Biomedicina e em termos de Brasil há 

aproximadamente 300 cursos.  
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Prezados congressistas, biomédicos e acadêmicos de biomedicina, 
 O estado do Paraná, por meio da Associação Paranaense de Biomedicina (APRBM), 
tem o imenso orgulho de apresentar o ll Congresso Paranaense de Biomedicina. Reuniremos 
neste evento nossa categoria profissional, com intuito de troca de experiências e conhecimentos 
de palestrantes renomados de todo o Brasil. Serão dois dias de evento, na cidade de maior 
exuberância natural e pontos turísticos mais belos do Paraná e do mundo - Foz do Iguaçu!  
 Estamos focados em democratizar o conhecimento, sendo assim, simultaneamente 
ao ll Congresso Paranaense de Biomedicina, ocorrerá também o ll Congresso de Biomedicina 
Estética do Paraná, o ll Simpósio de Ciências Forenses e Laboratoriais e o ll Encontro das 
Mulheres Biomédicas.  
 Estamos passando por um dos maiores momentos de desafio e aprendizagem dos 
últimos tempos, tendo que superar uma pandemia que leva o nome de COVID-19, em nosso 
evento, estamos preparando novidades em relação ao tema, assim como a perspectiva para o 
futuro da saúde dos Biomédicos, que estão na linha de frente, pesquisando respostas a todas as 
dúvidas do mundo.  
 Nosso evento irá o ocorrer, com todos os cuidados necessários para a nossa saúde e 
sempre observando todos os pontos para prevenção dessa e de muitas outras doenças. 
Aproveite esse evento, será um momento de trocar conhecimentos, tirar dúvidas e se integrar 
com novos colegas profissionais e estudantes.  
 

Aguardamos você!  
Saudações Biomédicas, Andrei José Chiochetta 

Mensagem do Presidente 

Dr. Andrei José Chiochetta 



Aprofundar e disseminar 
os avanços científicos e 

tecnológicos ligados a área 

Colocar a sua 
marca dentro do maior 
e melhor evento no Sul 

do País 

Organizar o maior 
e melhor Congresso 
de Biomedicina já 

realizado no Sul do 
país 

Abordar temas 
relevantes, com 
palestrantes que 

são icones   

Promover macht  
entre empresas e 

participantes 

Objetivos 

Reunir mais de 
 500 profissionais 

em dois dias  
de evento 

 



Público Alvo 

Profissionais da área da Biomedicina que possuem ampla 
vivência e prática no mercado. 
 
Estudantes que buscam aprimorar conhecimentos e futuras 
oportunidades de negócios. 
 
Empresas com produtos e serviços voltados para o 
segmento da biomedicina. 
 
Associações e entidades que representam a classe 
biomédica. 



Cidade do Evento 

Por sua beleza natural, a cidade de Foz  
automaticamente atrai pessoas do mundo inteiro. 
É bastante comum ver turistas estrangeiros por todas  
as partes. A boa quantidade de voos domésticos para lá 
também é um incentivo a mais para que a cidade entre  
na lista de desejos de muitos viajantes brasileiros. 
 
Aconchegante que é, Foz do Iguaçu tem tudo para cativar seu 
coração já nos primeiros momentos. Os amantes da natureza 
precisam dividir sua atenção entre paisagens inesquecíveis, 
espécies raras de animais e muito verde! Além das belíssimas 
Cataratas, a cidade oferece, também, atividades radicais,  
parques, variedade de restaurantes, passeios,  
hotéis sofisticados e muito mais!  
Sem contar a possibilidade de fazer  
comprinhas no Paraguai, que podem  
valer muito a pena. 
 



Local do Evento 

ESTACIONAMENTO 
ESTRUTURA COM 

CONFORTO ACÚSTICO 

ESTRUTURACOM 

CONFORTO TÉRMICO 
FÁCIL ACESSO 

Mabu Interludium Iguassu Convention 
Rua da Cosmoética, 1761 - Cognópolis, 
Foz do Iguaçu - PR, 85853-755 
 

Mabu Interludium Iguassu Convention 
 
 Lazer ou eventos cercados por beleza e 

tranquilidade. 
 O Mabu Interludium Iguassu Convention 

possui arquitetura moderna e oferece 
logo na chegada uma homenagem às 
Cataratas do Iguaçu, com uma bela 
cascata e espelho d’água.  

 O hotel em Foz do Iguaçu está localizado 
a 7 km do centro da cidade e a 11 km da 
entrada do Parque Nacional do Iguaçu, 
que dá acesso às Cataratas.  

 Rodeado por uma extensa área verde, 
disponibiliza agradável área de lazer e 
completa estrutura para eventos de 
pequeno e médio portes, salas 
equipadas e profissionais preparados 
para auxiliar em eventos. 



Área de Exposição 

Estandes 9m² 

Estandes 12m² 

Estandes 15m² 





Benefícios – Patrocínio Ouro 

08 inscrições cortesia para o 
evento (Congressista) 

INSCRIÇÕES CREDENCIAIS 
08 credenciais para 

expositor 

SIMPÓSIO 
Simpósio Satélite DE 30’ 
- Lunch Box (fornecido 

pelo patrocinador) 

Logo no hot site  
do congresso 

HOT SITE 

ESTANDE 

Estande com montagem 
básica de 15 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 

Citação do nome do 
patrocinador pelo mestre 
de cerimônia na abertura 

do evento. 

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

Logo no Portal de Entrada 
do Centro de Convenções 

LOGO NO PORTAL 



Investimento R$ 15.000,00 

Benefícios – Patrocínio Prata 

06 inscrições cortesia para 
o evento (Congressista) 

INSCRIÇÕES CREDENCIAIS 

08 credenciais para 
expositor 

Logo no hot site  
do congresso 

HOT SITE 

ESTANDE 

Estande com 
montagem básica de 12 

m², em localização 
privilegiada. 

SINALIZAÇÃO 

Inserção da logomarca 
na sinalização interna 

do evento. 

IMPRESSOS 

Inserção da logomarca no 
material impresso do evento 

(Programa Final) 

DIVULGAÇÃO 

Colocação de material impresso 
na pasta dos congressistas 

(fornecido pelo patrocinador) 



Benefícios – Patrocínio Bronze 

04 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 9 m². 

IMPRESSOS 

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



Expositor 

Para aquisição de estande maior que o oferecido nas contrapartidas, ou para a aquisição só de estande o valor 

para a “Categoria Expositor”, será de acordo com a quantidade disponível e o valor cobrado será por metro 

quadrado, conforme abaixo especificado: 

Estande com 
montagem básica 



REALIZAÇÃO 

ORGANIZAÇÃO LOCAL 

APOIO 

Mabu Interludium Iguassu Convention 
Rua da Cosmoética, 1761 - Cognópolis, Foz do Iguaçu - PR, 85.853-755 


