
PROJETO COMERCIAL 2021 



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 II Congresso Paranaense de Biomedicina – On-line. Reuniremos neste evento nossa 

categoria profissional, com intuito de troca de experiências e conhecimentos de palestrantes renomados de 

todo o Brasil.  

Estamos focados em democratizar o conhecimento, sendo assim, simultaneamente ao lI Congresso 

Paranaense de Biomedicina – On-line, ocorrerá também e o II Encontro das Mulheres Biomédicas – On-line.  

Estamos passando por um dos maiores momento de desafios 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 

MENSAGEM DA PRESIDENTE 

Dra. Janaína Naumann 

Presidente do Congresso 



COMISSÃO ORGANIZADORA 

Dr. Andrei Jose Chiochetta  

Dra. Bruna Theodoro  

Dra. Franciele Bona Verzeletti 

Dra. Paolla Pedroso Possette 

Dr. Luiz Emanuel Lourin 

Dra. Janaína Naumann 
Presidente do Congresso 

COMISSÃO ORGANIZADORA 



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 On-
line de Biomedicina já 

realizado no Sul do país 

Abordar temas 
relevantes, com 
palestrantes que 

são ícones   

Promover macht  
entre empresas e 

participantes 

Reunir mais de 

 300 profissionais 
em três dias  

de evento On-line 

 

OBJETIVOS DO EVENTO 



PÚBLICO-ALVO 

Expectativa de público: mais de 300 participantes  

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. 
 



CONHEÇA A INTERFACE 
DO EVENTO ON-LINE 



LOGOFF VOLTA
R 

MARCELO SILVA - 18:30 
Espaço para diálogos entre usuários 

MARCELO SILVA 

REGINA ALVES - 18:32 
Espaço para diálogos entre usuários 

MODERADORA - 18:33 
Espaço para diálogos entre usuários 

Digite aqui ENVIAR 

TELA DE 
APRESENTAÇÃO DO 

PALESTRANTE  

Plataforma de transmissão do evento 

Realização: 

Congresso Paranaense de Biomedicina - Online 
Dias 07 e 14 de novembro de 2020 



Congresso Paranaense de Biomedicina 

PATROCINADOR - DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO LOGO 
PATROCINADOR 

BANNER 1 
PATROCINADOR 

BANNER 2 
PATROCINADOR 

HOME        SOBRE        STANDS        TOUR 360°        OLÁ 
PATROCINADOR 

Fulano 

Vídeo institucional - Patrocinador 

Apresentação 1  (JPG) Apresentação 2  (JPG) Logo do Cliente  
(PNG) 

Fulano Fulano Fulano 

Arquivos Disponíveis 



OPORTUNIDADES 
DE NEGÓCIOS 

Congresso Paranaense de Biomedicina 
Dias 13, 14 e 15 de abril de 2021 



PATROCÍNIO OURO 

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) 

2 Simpósios Satélite de 
15 min. cada  

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. 



PATROCÍNIO PRATA 

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) 

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. 

1 Simpósio Satélite de 
15 min.  



PATROCÍNIO BRONZE 

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) 

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 

Informações Comerciais: c/ Meri Mattos 
comercial1@attpromo.com.br ou (48) 99127-4388 

mailto:comercial1@attpromo.com.br

