
PROJETO COMERCIAL 



Sua meta principal é a promoção da saúde da 
comunidade, através de cursos, jornadas, 
seminários, conferências e os congressos.   

O exercício da Biomedicina pelos Biomédicos obedece às normas 
do Código de Ética do Biomédico em vigor, seguindo os princípios 
fundamentais da ética, dos quais se destaca a Biomedicina como 
profissão a serviço da saúde do ser humano e animal. 

A ASSOCIAÇÃO SUL-BRASILEIRA DE BIOMEDICINA – ASBBM, 
tem como finalidades congregar Biomédicos, regularmente 
inscritos nos seus respectivos Conselhos Regionais de 
Biomedicina, e pessoas físicas e jurídicas interessados nas 
diversas especialidades da área de saúde.  
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COMISSÃO ORGANIZADORA 



Dr. Tiago Santos Carvalho  
Presidente do Sul-Brasileiro de Biomedicina Estética  - ESTETIC SUMMIT 

PALAVRA DO PRESIDENTE DO CONGRESSO 

 Prezados biomédicos, acadêmicos de Biomedicina, estudantes de pós-

graduação, demais profissionais da área da estética, empresas expositoras e demais 

parceiros. 

 Em setembro de 2020, realizaremos o Estetic Summit - Sul Brasileiro de 

Biomedicina Estética, no Mercure Camboriu Internacional, Balneário Camboriú, em 

Santa Catarina. 

 Desejamos organizar o melhor encontro de Biomedicina Estética já 

realizado no Sul do país e para tanto escolhemos um local privilegiado para este 

evento, onde serão abordados os principais temas da área estética. 

 Queremos congregar e confraternizar com todos aqueles que buscam o 

aprimoramento das técnicas e práticas da Biomedicina Estética para o fortalecimento 

e reconhecimento dessa área que já é uma das mais procuradas pelos Biomédicos 

de nossa região. 

 A Comissão Organizadora está trabalhando em cada detalhe, para que 

este evento supere todas as expectativas dos participantes! 

 Não deixe sua inscrição para última hora, pois as vagas são limitadas. 

 Contamos com a presença de todos! 

      Forte abraço, 



Organizar o maior 
e melhor encontro 

de Biomedicina 
estética já realizado 

no Sul do país 

Reunir mais de 
 500 profissionais 

em dois dias  
de evento 

 

Abordar temas 
relevantes, com 
palestrantes que 

são icones   

Aprofundar e 
disseminar os avanços 

científicos e tecnológicos 
ligados a área da 

Biomedicina estética 

Promover macht  
entre empresas e 

participantes 

Colocar a sua 
marca dentro do 
maior e melhor 

evento de 
Biomedicina 

estética   

OBJETIVOS 



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 SEDE 

 Pouco mais de 100 mil habitantes vivem 
em Balneário Camboriú, com excelente estrutura 
turística. Não faltam restaurantes, bares, hotéis e 
lojas para diversão diária. Aliás, um diferencial da 
cidade é que ela não tem apenas as praias para 
entreterem os visitantes. O Parque Unipraias, por 
exemplo, onde se chega de teleférico, é uma ótima 
opção para passar o dia.  
 
 Caminhadas ao ar livre são passeios 
interessantes para se fazer na cidade. Ao mesmo 
tempo que é valorizado pelas belezas naturais, 
Balneário exibe uma atmosfera luxuosa, com carrões 
e pessoas bonitas, onde ver e ser visto faz parte do 
cotidiano. 
 
 À noite, vale a pena dar uma passada no 
calçadão central para observar o movimento. Vai ser 
quase impossível não vir à mente a sensação de que 
Balneário Camboriú é um lugar para se divertir.  

 
  



FÁCIL ACESSO 

ESTRUTURACOM 

CONFORTO TÉRMICO 

WIFI  

ESTACIONAMENTO 

PRÓXIMO AO 

AEROPORTO 

RECEPÇÃO 24H 

ÓTIMA LOCALIZAÇÃO 

LOCAL DO EVENTO 



PLANTA DA FEIRA 



8 Inscrições para 
o evento 

Lounge de 12 m² 

Logo  no hot 
site do evento 

Inserção da logomarca 
no material impresso 

do evento 

Citação do nome do 
patrocinador pelo mestre de 
cerimônia na abertura e no 

encerramento do evento 

Investimento: R$ 20.000,00 

6 Inscrições 
Expositor 

Colocação de material 
impresso na pasta dos 

participantes (fornecido pelo 

patrocinador) 

Patrocínio Ouro 

Simpósio Satélite DE 30’ - 
Lunch Box (fornecido 

pelo patrocinador) 
 



6 Inscrições para 
o evento 

Lounge de 9 m² 

Logo  no hot 
site do evento 

Inserção da logomarca no 
material impresso do evento 

Investimento: R$ 15.000,00 

4 Inscrições 
Expositor 

Patrocínio Prata 



4 Inscrições para o 
evento 

 

Lounge de 6 m²  

Logo  no hot site do evento Inserção da logomarca no material 
impresso do evento 

Investimento: R$ 10.000,00 

4 Inscrições 
Expositor 

Patrocínio Bronze 



REALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO APOIO 

www.esteticsummit.com.br 

Informações Comerciais – Attitude Promo: 
48 3047-7600 – meri@attitudepromo.com.br 


