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O Summit ACM é um evento pioneiro no Estado de 
Santa Catarina, que integra medicina e tecnologia 
com ampla discussão sobre inovação para todo o 
ecossistema de saúde.  
 
Os insights, processos, produtos e serviços 
compartilhados entre os profissionais, além de 
agregar valor em todo o ecossistema de saúde, 
também representam uma grande oportunidade para 
o desenvolvimento da saúde e da sociedade, 
redefinindo o presente e planejando o futuro. 
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OS PILARES DO SUMMIT ACM 

Representar e defender os 
interesses das startups de 
saúde nos temas de relevância 
nacional. 
 
 
Qualificar os empreendedores 
e startups para atender ao 
mercado com qualidade e 
também facilitar o acesso a 
investimentos.  

 

Fomentar o ambiente de 
negócios e a cultura de uso 
de tecnologia e saúde no 
Brasil. 
 
 
Apoiar as iniciativas de 
inovação em saúde em cada 
canto do País. 
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OS TEMAS DO SUMMIT ACM 

TELEMEDICINA 
 
 
IOT 
 
 
INTELIGÊNCIA DE MERCADO 

CLÍNICA DIGITAL 
 
 
MEDICINA DO FUTURO 
 
 
Soluções tecnológicas no 
enfretamento do Covid-19 
 



OBJETIVOS 
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Ser uma grande oportunidade de 

acesso às discussões relativas a 

gestão empresarial na área da 

saúde, fomentando   trocas de 

experiências e ideias. 

Proporcionar networking 

qualificado com profissionais, 

pesquisadores e investidores de 

referência nacional e 

internacional em um ambiente 

facilitador para fechamento de 

negócios. 

Dar grande visibilidade a novos 

projetos, produtos e serviços 

ligados ao ecossistema de 

saúde.  



MÉDICOS 
 
 
 
INVESTIDORES 
 
 
 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE 
 

PÚBLICO ALVO 
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PROFISSIONAIS DA TECNOLOGIA 
 
 
 
CEO's DE TECNOLOGIA 
 
 
 
LIDERANÇAS 
 



o Florianópolis é um dos principais polos tecnológicos do país. 

o Florianópolis soma capital humano, tecnologia e conhecimento, 
com pelo menos 900 empresas do setor de TI. 

o A cidade é um dos principais polos de inovação no Brasil e foi 
reconhecida como a 3ª do país em faturamento médio no setor 

o Uma cidade moderna e cosmopolita, onde o novo e o antigo 
convivem harmoniosamente, quer nos balneários agitados, quer 
nas pacatas vilas de pescadores; 

o Mais de 100 praias, inúmeros parques, reservas naturais, 
praças, lagoas e dunas; 

o Florianópolis oferece ainda um dos mais modernos parques 
hoteleiros do Brasil, Shoppings, Teatros, Cinemas e 
Restaurantes de nível internacional com                                 
várias especialidades. 

CIDADE DO SUMMIT ACM 



FÁCIL ACESSO E 

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO 

ESTRUTURA COM 

CONFORTO ACÚSTICO 

PRÓXIMO A SHOPPINGS E 

DIVERSOS RESTAURANTES 

ESTACIONAMENTO 

ESTRUTURACOM 

CONFORTO TÉRMICO 

Com estrutura completa e  
localização privilegiada,  
estamos próximos do centro, 
 shopping e praias do  
norte da ilha. 

LOCAL DO EVENTO 
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TOP RAZÕES 

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 

 
Interaja com os principais tomadores de decisão da medicina catarinense. 

Gere contatos qualificados durante os dias do evento. 
 

Destaque-se da concorrência e aumente a visibilidade da sua empresa. 
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FEIRA DE PRODUTOS E SERVIÇOS 

PLANTA DO EVENTO 
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Estande de 20 m² 
com montagem 

básica 

8 Inscrições cortesia 

para o Congresso 
1 simpósio 

satélite  
de 30 minutos 

Logo em destaque 

no hotsite do 
Congresso 

Inserção da logo no 
material impresso 

do evento 

Inserção do material  
Impresso na pasta dos 
Participantes  (material 

fornecido pelo patrocinador) 

Projeção da logo 
no intervalo das 

palestras 

Logo na 
sinalização 

do evento 
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PATROCINADOR OURO 

Banner publicitário 
rotativo no rodapé 

do aplicativo 

Uma notificação por 
push no aplicativo do 

evento 
 

Marca com link para o 
site do patrocinador 

no aplicativo do 
evento 

 



Estande de 12 m² 
com montagem 

básica 

06 Inscrições 
cortesia 

para o Congresso 

Logo em destaque 

no hotsite do 
Congresso 

Inserção da logo no 
material impresso do 

evento 

Inserção do material 
impresso na pasta dos 
Participantes  (material 

fornecido pelo 
patrocinador) 

Projeção da logo 
no intervalo das 

palestras 

Logo na 
sinalização 

do evento 
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Banner publicitário 
rotativo no rodapé 

do aplicativo 

PATROCINADOR PRATA 

Marca com link para o 
site do patrocinador 

no aplicativo do 
evento 

 



Estande de 9 m² 
com montagem 

básica 

04 Inscrições 
cortesia 

para o Congresso 

Logo em destaque 

no hotsite do 
Congresso 

Inserção da logo no 
material impresso do 

evento 

Inserção do material impresso 
na pasta dos 

Participantes  (material 
fornecido pelo patrocinador) 
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PATROCINADOR BRONZE 

Marca com link para o 
site do patrocinador no 

aplicativo do evento 
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