
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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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 de forma 100% virtual em função do atual cenário de 

pandemia. 

 Desejamos organizar o melhor encontro de Biomedicina Estética já 

realizado no Sul do país e para tanto escolhemos os principais temas da área 

estética. 

 Queremos congregar 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 participação de todos! 

      Forte abraço, 



EVENTO 100% ON-LINE 

Diante do atual cenário de pandemia, os 
eventos precisaram se reinventar, pensando 
nisso, o Estetic Summit fará o evento 100% 
virtual. 

EVENTO VIRTUAL 
 

Acontece com 100% das pessoas 
participando virtualmente. O evento pode 
ser gravado e passado como se estivesse ao 
vivo, com vídeos feitos previamente (com 
produção, cenografia, realidades virtuais e 
hologramas), ou ao vivo. 

EVENTO PRESENCIAL 

EVENTO VIRTUAL 



Organizar o maior 
e melhor encontro 

de Biomedicina 
estética já realizado 

no Sul do país – 100% 
ON-LINE 

Reunir de forma 
vitual 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, com 
propostas inovadoras 

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. 



Oportunidades de negócios para 
o evento ON-LINE 



8 Inscrições 
para o evento 

Área 2D dentro da 
plataforma de transmissão 

do evento 

Inserção da sua marca no 
hotsite do evento 

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

encerramento do evento 

Dentro da área do expositor: 
Colocação de material/ 
catálogo para download 

(fornecido 
pelo patrocinador) 

Patrocínio Ouro 

Simpósio Satélite DE 30’  
Logo  na plataforma 

digital do evento 

Vídeo institucional de 1 
min entre as palestras 

virtuais de 1 min (3 
vezes)  

Possibilidade de 
realizar um sorteio 
durante o evento 

Dentro da área do expositor: 
Colocação de vídeo 

institucional de 1min. 



6 Inscrições 
para o evento 

Área 2D dentro da 
plataforma de transmissão 

do evento 

Inserção da sua marca no 
hotsite do evento 

Dentro da área do expositor: 
Colocação de material/ 
catálogo para download 

(fornecido 
pelo patrocinador) 

Patrocínio Prata 

Logo  na plataforma 
digital do evento 

Vídeo institucional de 1 min 
entre as palestras virtuais de 

1 min (2 vezes)  

Possibilidade de 
realizar um sorteio 
durante o evento 

Dentro da área do expositor: 
Colocação de vídeo 

institucional de 1min. 



4 Inscrições 
para o evento 

Área 2D dentro da 
plataforma de 

transmissão do 
evento 

Inserção da sua marca no 
hotsite do evento 

Dentro da área do expositor: 
Colocação de material/ 
catálogo para download 

(fornecido 
pelo patrocinador) 

Patrocínio Bronze 

Vídeo institucional de 1 
min entre as palestras 

virtuais de 1 min (1 
vez)  

Possibilidade de 
realizar um sorteio 
durante o evento 

Dentro da área do expositor: 
Colocação de vídeo 

institucional de 1min. 



REALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO APOIO 

www.esteticsummit.com.br 

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


