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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 ENTIDADE REALIZADORA 

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. 



De  21 a 23 de abril de 2021, 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.  
Potencializar a troca de conhecimento técnico-científico e 
operacional entre os diversos profissionais que atuam para 
o desenvolvimento de espaços de saúde no Brasil. 

EXPECTATIVA DE PÚBLICO 

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. 

PÚBLICO ALVO 

800 

O EVENTO 



VEJA COMO FOI O EVENTO ANTERIOR 

Passe o seu leitor de QR code 



Presidente da ABDEH 
 O IX Congresso Brasileiro para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar que 
acontecerá em 2021, 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 

MENSAGEM DOS PRESIDENTES 



Comissão Executiva 
Presidente - Arq. Fernanda Ventura 
Coordenadora - Arq. Ana Luiza Prado 

Arq. Psic. Prof. DSc. Gleice Elali 
Arq. Prof. DSc. Moema Loures 
Arq. Prof. MSc. Marcio Nascimento de Oliveira 
Arq. Prof. MSc. Simone Prado de Menezes 

Presidente do Congresso 
Arq. Fernanda Ventura 

Adm. Bete Fraga 
Arq. Bianca Pessoa de Mello 
Des. Carmen Galvéz 
Arq. Cecilia Vaz 
Arq. Cristiana Correia de Araújo 
Arq. Doris Vilas-Boas 

Arq. Fátima Coimbra 
Eng. Giselle Raposo 
Arq. Helber Emanuel 
Adm. João Pessoa de Mello 
Arq. Karol Navarro 
Arq. Mariana Russo  

Eng. Mônica Fragoso 
Arq. Raquel Lins 
Arq. Renata Maria 
Arq. Thabata Paiva 
Arq. Wamberto Gouveia 

Comissão Científica 
Presidente Arq. Prof. DSc. Claudia Queiroz Miguez 

Arq. Eng. Prof. DSc. Antonio Pedro Alves de Carvalho 
Arq. Prof. DSc. Eliete de Pinho Araújo 

Arq. Prof. DSc. Elza Maria Alves Costeira 
Arq. Prof. DSc. Fábio Oliveira Bitencourt 

COMISSÃO CIENTÍFICA 



A cidade do evento 



Recife é a capital do estado de Pernambuco, com 
3,7milhões de habitantes; 
 
Metrópole mais rica do nordeste brasileiro; 
 
Recife foi eleita como uma das 65 cidades com economia 
mais desenvolvida dos mercados emergentes no mundo;  
 
Possuí o maior parque tecnológico do Brasil; 
 
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. 

Recife - Pernambuco 



FÁCIL ACESSO E 

EXCELENTE 

LOCALIZAÇÃO 

ESTRUTURA COM 
CONFORTO CÚSTICO 

PRÓXIMO A SHOPPINGS 

E DIVERSOS 

RESTAURANTES 

ESTACIONAMENTO 

ESTRUTURA COM 

CONFORTO 

TÉRMICO 

Com estrutura completa e 
localização privilegiada,  
estamos próximos do 
centro histórico de Recife 
e Olinda. 

O Local do Evento: 
Centro de Convenções 
de Pernambuco 



OBJETIVOS DO CONGRESSO 

Aprofundar e disseminar 
os avanços científicos e 

tecnológicos ligados a área do 
Desenvolvimento do Edifício 

Hospitalar 

Colocar a sua 
marca dentro do maior e 

melhor evento de 
Desenvolvimento do 

Edifício Hospitalar 

Abordar temas 
relevantes, com 
palestrantes que 

são ícones   

Promover macht  
entre empresas e 

participantes 

Reunir mais de 
 800 profissionais 

em dois dias  
de evento 

Organizar o maior e melhor 
encontro de arquitetos, 

engenheiros, administradores 
hospitalares e demais profissionais 
ligados a área do desenvolvimento 

hospitalar do país 



Oportunidades 
de Negócios 



RAZÕES PARA SER UM EXPOSITOR 
AUMENTE A VISIBILIDADE DA SUA EMPRESA 

Diversos formatos com impacto exclusivo para sua marca estar junto ao público certo. 

Lance suas soluções, tecnologias, produtos, serviços e equipamentos 

Gere contatos qualificados durante os dias do evento. 

Destaque-se da concorrência e aumente a visibilidade da sua empresa. 

1 

2 

3 

4 

5 Interaja com os principais tomadores de decisão do desenvolvimento  do edifício hospitalar 



ÁREA DE EXPOSIÇÃO 

ESTANDE 3X6 – 18m² 

ESTANDE 3X4 – 12m² 

ESTANDE 3X3 – 9m² 

ÁREA DE PÔSTER 

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA 

SECRETARIA 

FEIRA DE NEGÓCIOS 



Estande de 24m² com 
montagem básica 

08 Inscrições cortesia 
e 08 Credencias para 
expositor 
 

01 simpósio satélite  
de 30 minutos 

Logo em destaque no  
hotsite do congresso com 
hiperlink para o site do 
patrocinador 

Inserção da logo no 
material impresso do 
congresso 

Inserção do material impresso 
na pasta dos participantes  
(material fornecido pelo patrocinador) 

Projeção da logo no 
intervalo das palestras 

Apresentação de 1 vídeo 
de no máximo 1 minuto na 
abertura do evento 

Logo na sinalização 
interna do evento 

Menção de agradecimento 
pelo mestre de cerimônias na 
abertura do evento 

Aplicação da logomarca nos e-
mails marketing do evento 

Marca com link para o site do 
patrocinador no aplicativo do 
congresso 

Inbound Marketing: disparo de 3 
e-mails marketing para toda a 
base de dados partir do 
conteúdo do patrocinador 

2 Notificações de push no 
 aplicativo do congresso 
(Institucional) - 145 caracteres 

Banner publicitário rotativo  
no rodapé do aplicativo 

COTA DE PATROCÍNIO - DIAMANTE 



Estande de 18m² com 
montagem básica 

06 Inscrições cortesia 
e 06 Credencias para 
expositor 

Logo em destaque no  
hotsite do congresso com 
hiperlink para o site do 
patrocinador 

Inserção da logo no 
material impresso do 
congresso 

Inserção do material impresso 
na pasta dos participantes  
(material fornecido pelo patrocinador) 

Projeção da logo no 
intervalo das palestras 

Logo na sinalização 
interna do evento 

Menção de agradecimento 
pelo mestre de cerimônias na 
abertura do evento 

Aplicação da logomarca nos e-
mails marketing do evento 

Marca com link para o site do 
patrocinador no aplicativo do 
congresso 

Inbound Marketing: disparo de 2 
e-mails marketing para toda a 
base de dados partir do 
conteúdo do patrocinador 

1 Notificações de push no 
 aplicativo do congresso 
(Institucional) - 145 caracteres 

COTA DE PATROCÍNIO - OURO 



Estande de 12m² com 
montagem básica 

04 Inscrições cortesia 
e 04 Credencias para 
expositor 

Logo em destaque no  
hotsite do congresso com 
hiperlink para o site do 
patrocinador 

Inserção do material impresso 
na pasta dos participantes  
(material fornecido pelo patrocinador) 

Projeção da logo no 
intervalo das palestras 

Aplicação da logomarca nos e-
mails marketing do evento 

Marca com link para o site do 
patrocinador no aplicativo do 
congresso 

Inbound Marketing: disparo de 1 
e-mail marketing para toda a 
base de dados partir do 
conteúdo do patrocinador 

COTA DE PATROCÍNIO - PRATA 



Estande de 9m² com 
montagem básica 

02 Inscrições cortesia 
e 02 Credencias para 
expositor 

Logo em destaque no  
hotsite do congresso com 
hiperlink para o site do 
patrocinador 

Inserção do material impresso 
na pasta dos participantes  
(material fornecido pelo patrocinador) 

Aplicação da logomarca nos e-
mails marketing do evento 

COTA DE PATROCÍNIO - BRONZE 



Ações de 
Merchandising 

Obs.: Exclusivo para patrocinadores 



Inserção da logomarca do patrocinador no cordão 
da credencial dos Congressistas e palestrantes, 
junto com a logomarca do Congresso 
 
 
 
Material: Cordão acetinado, 20mm x 28 cm, 
impressão digital, sem limite de cores, dupla face, 

acabamento clips com anel e fixador. 

* Cota exclusiva. 

 

BARBANTE PARA CREDENCIAL 



Colocação de capas personalizadas 
para as cadeiras do auditório principal. 
 
Material:  Aplicação da logomarca nas 
capas das cadeiras. Material fornecido 
pela organizadora. 

O auditório principal é um ambiente ideal para promover 
reflexões positivas junto a sua marca. 

* Apenas 02 cotas exclusivas. 

* Apenas 02 cotas exclusivas. 

CADEIRAS PERSONALIZADAS 



Além de palestras, debates, reuniões, exposição 
de produtos, um evento deve ser sustentável. 
Este é o propósito do CBA, realizar um evento 
sustentável.  
 
Dessa forma pretendemos utilizar durante o 
evento o Copo Eco, não iremos fornecer copos 
descartáveis. 
 
O copo eco será entregue junto com o kit do 
evento. 

* Cota exclusiva – quantidade 800 copos. 

 

COPOS PERSONALIZADOS 



O anúncio é uma ferramenta de comunicação 
altamente efetiva, possibilitando o contato 
com um público-alvo bem segmentado 
gerando confiança e relacionamento com seus 
potenciais cliente/parceiros. 

* Anúncio de página inteira/cor 

* Arte fornecida pelo patrocinador 

ANÚNCIO – PROGRAMA FINAL 



Colocação de material de brinde 

dentro da pasta/bolsa que serão 

entregues aos congressistas na 

secretaria do evento. 

* Cota  sem exclusividade 

* Formato máximo A4 (até 10 páginas). 

 

ENCARTE DE MATERIAIS 



Banner eletrônico no site oficial do evento 

O hotsite do evento é uma das principais 

portas de comunicação entre os congressistas 

e a comissão organizadora do evento, sendo 

acessado diariamente pelo público alvo do 

evento. 

* Arte fornecida pelo cliente mediante aprovação da organização. 

SUA MARCA AQUI 



  Palestra de 30 minutos; 

  Personalização da sala durante a    

     palestra; 

  Distribuição de materiais e lunch box   

    dentro da sala. 

* Números de cotas para cada expositor: máximo de 02 (duas) 

* Material e lanche fornecidos pelo patrocinador. 

SIMPÓSIO SATÉLITE 



Patrocínio do Coquetel de Abertura 
 
 Sinalização do local (fornecido pelo patrocinador); 

 
Distribuição de material durante o coquetel 

(fornecido pelo patrocinador); 

 
 Apresentação de vídeo Institucional durante o coquetel 

(fornecido pelo  patrocinador); 

 
Decoração personalizada do espaço  

(fornecido pelo patrocinador); 

 
 Citação pelo cerimonial. 

* Máximo de duas cotas. 

COQUETEL DE ABERTURA 



www.cbdeh2021.com 

EMPRESA CERTIFICADA 

REALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO 

Contato Comercial: joice@attitudepromo.com.br ou (48) 99852.2016/3047-7600  


