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Caro (a) parceiro (a), 
 
A Sociedade Brasileira de Coluna promoverá em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará, o XVIII Congresso Brasileiro de Coluna 
entre os dias 11 a 14 de maio de 2022.
 
O Congresso reunirá aproximadamente 1000 participantes de todo Brasil, com o intuito de gerar networking e entregar conteúdo de 
valor aos participantes abordando os temas mais relevantes da especialidade.
 
Durante os quatro dias do Evento, teremos a participação dos mais destacados palestrantes nacionais e internacionais. 
 
O projeto do evento foi preparado de forma muito cuidadosa comtemplando além do conteúdo científico, espaço para interação dos 
participantes com os patrocinadores.
 
Estamos trabalhando para gerar mais conexão entre os participantes e sua empresa, assim nos colocamos à disposição para 
personalizar negociações, esclarecer quaisquer dúvidas e ajudá-los no que for necessário para viabilizar a sua participação.
 
Essa edição será especial principalmente pelo fato de podermos nos reencontrar depois de um período de distanciamento, acredito que 
nada substitui um evento presencial e estou feliz por poder retomar com esse evento tão importante e nessa terra tão calorosa que é 
Fortaleza! 
 
Esperamos por você!
 
Um forte abraço.
 

Dr. Cristiano Magalhães Menezes
Presidente da Sociedade Brasileiro de Coluna 

 

Dr. Fernando Antônio Mendes Façanha Filho
Presidente do XVIII Congresso Brasileiro de Coluna



As cotas de patrocínio facilitam o início 
das negociações, mas juntos veremos a 
necessidades da sua empresa para que 

seu objetivo seja alcançado. 
 

PROJETO DE 
COMERCIALIZAÇÃO
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Planos de Patrocínio
Diamante Ouro Prata Bronze

(Contrapartidas)

Espaço para montagem de estande

48m² 24m² 18m² 15m²

(Sem montagem 
básica)

(Sem montagem 
básica)

(Sem montagem 
básica)

(Sem montagem 
básica)

Inscrições 20 10 5 3

Push no aplicativo 10 8 6 4

Direito a inserir bloco e caneta nas pastas dos participantes Sim Sim Sim Sim 

Menção honrosa na solenidade de abertura Sim Sim Citação Citação

Logo do site Sim Sim Sim Sim 

Encarte nas pastas dos participantes 2 1 1 Não

Disparos de Newsletter do patrocinador 3 2 1 Não

Logo nos telões do Auditório (intervalos) Sim Sim Sim Não

Logo na secretaria ou no pórtico de entrada do evento Sim Sim Não Não

Logo na Sinalização Indicativa Sim Sim Não Não

Logo do aplicativo Sim Sim Não Não

Logo na Newsletter Sim Sim Não Não

Simpósio Satélite 1 Não Não Não



• As logos serão fornecidas pelos patrocinadores para inserção, nos itens acima mencionados, no formato e prazo solicitados; Isentando a SBC e a 
Organizadora do não cumprimento, em caso de não envio da marca, ou envio fora do prazo. 

• O material a ser inserido na pasta do participante deverá conter no máximo 16 páginas, estar no formato A4 ou menor e ser encaminhado à comissão 
organizadora dentro dos prazos estabelecidos, para aprovação e montagem das pastas do evento;

• Condições para Push: a ser definido em conjunto com a organização do evento.
• PARTICIPANTE EXPOSITOR - Aquisição de estandes, com montagem básica.

Valores por metro quadrado:

• A venda do m² avulso, da área de exposição, somente estará disponível para os estandes com metragens de 6m², 9m² e 12m². 
OBS: A partir de 15m² somente será disponível nas cotas. 

Valor do m²: R$ 4 mil

OBSERVAÇÕES GERAIS

COTAS m² Até
10/10/21

Até
10/01/22

Até
10/03/22

Diamante 48 R$ 200 mil R$ 210 mil R$ 220 mil

Ouro 24 R$ 150 mil R$ 160 mil R$ 170 mil

Prata 18 R$ 100 mil R$ 110 mil R$ 120 mil

Bronze 15 R$ 50 mil R$ 60 mil R$ 70 mil

m² 1 R$ 4 mil R$ 5 mil R$ 6 mil

Política de descontos:

- Desconto de 10% para pagamento integral ou parcelado finalizados até 10/10/2021.

- Desconto de 8% para pagamento integral ou parcelado finalizados até 10/01/2022.

- Desconto de 4% para pagamento integral ou parcelado finalizados até 10/02/2022.

- Após o dia 11/02/2022 os pagamentos poderão ser realizados até dia 25/03/2022.



ESTANDE BÁSICO

O estande básico é uma montagem padronizada, estabelecida pelo organizador do evento, 
destinada a possibilitar as condições básicas necessárias para exposição de produtos e/ou serviços.

● Piso local revestido com carpete na cor grafite.
● Paredes em painéis de TS montadas em estrutura de alumínio na altura de 2.20m.
● Identificação visual através de testeira de identificação medindo 1m x 0.21m com aplicação do 

nome do expositor escrito em letras helvéticas na cor preta.
● Iluminação através de arandelas articuláveis e 01 tomada a cada 9m².

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

• As localizações dos estandes são sugestões da comissão organizadora e poderão ser alteradas se 
houver interesse por parte do investidor e disponibilidade dos espaços sem prejuízo de outros 
investidores, isto é, contanto que não haja alteração na localização de um estande cujo contrato já 
esteja assinado. Obriga-se, neste caso, a empresa organizadora a comunicar até 30 dias antes da 
realização do congresso as alterações na planta da área de exposição a todas as empresas 
participantes;

• A alocação de estandes e simpósios está condicionada à confirmação de cotas de patrocínio 
negociadas e aprovadas pela comissão organizadora. Vale ressaltar que as solicitações serão 
analisadas por ordem do montante do valor da participação da empresa, levando em consideração a 
ordem de chegada da reserva.

• Qualquer ação fora da área do estande, não discriminada nas opções de merchandising, deverá 
ser analisada e negociada com a comissão organizadora.

• Disponibilizadas as escolhas comerciais, o CONTRATO DEFINITIVO DE COMERCIALIZAÇÃO 
será apresentado e deve ser firmado e devolvido à secretaria do congresso, em um prazo de 30 
dias. Após essa data será considerado cancelado.



PLANTA DO EVENTO



CATEGORIAS LOTE 1
07-DEZ-21

LOTE 2
15- MAR-22

LOTE 3
03-MAI-22

LOCAL 
DO 

EVENTO

SÓCIO REMIDO - - - -

MEMBRO QUITE R$ 560 R$ 690 R$ 890 R$1.250

MEMBRO NÃO QUITE/NÃO 
MEMBRO R$ 1.050 R$ 1.250 R$ 1.650 R$ 2.380

RESIDENTES/GRADUANDOS R$ 290 R$ 290 R$ 290 R$ 290

FISIOTERAPEUTAS R$ 220 R$ 240 R$ 260 R$ 280

OUTROS PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE R$ 220 R$ 240 R$ 260 R$ 280

PACOTES DE INSCRIÇÃO
Valores de inscrição

CURSOS LOTE 1
15-NOV-21

AOSpine R$ 350

Cervical R$ 350

NASS R$ 350

SBC Deformidades R$ 350



SIMPÓSIOS
SATÉLITE – R$ 35 mil
Datas e horários disponíveis:

 
12/04/2022 13/04/2022 14/04/2022

Simpósio Satélite

Tarde (12h15 às 
13h20)

Simpósio Satélite

Tarde (12h15 às 
13h20)

Simpósio Satélite

Tarde (12h15 às 
13h20)

Capacidade Quantidade de 
Auditórios

1.000 lugares 1

250 lugares (1º mezanino) 3

Benefícios ao Patrocinador:
● No custo do Simpósio Satélite estão inclusos: 

Auditório com capacidade a definir (dependendo 
da preferência do patrocinador e disponibilidade 
do congresso); com recursos áudios-visuais 
(projetor, computador e sonorização).

 

 

Obs.:
● O tema deve ser aprovado previamente pela Comissão Científica.
● As despesas referentes ao palestrante (passagem, hospedagem, fee e outros), “Lunch 

in Box” (a ser servido aos congressistas), tradução simultânea e demais materiais de 
interesse da empresa contratante, ficarão por conta da mesma.

● Despesas e contratação de recepcionistas são de responsabilidade da patrocinadora.
● Em caso de retirada das capas de cadeiras, o patrocinador será responsável pela 

recolocação até o horário de reinício da atividade seguinte.
● O patrocinador deve devolver a sala à patrocinada nas mesmas condições recebida, 

incluindo a limpeza e organização.





CRIE VÍNCULOS
Estar nas principais plataformas do 
evento antes dele ocorrer, aumenta 

sua visibilidade

APROXIME-SE DOS 
PARTICIPANTES
Facilitar seu contato com os 

participantes, aproxima sua marca do 
seu público

LEVE SUA MARCA AO 
EVENTO

Seja visto durante o evento, na feira, 
nas salas e também em plataformas 

digitais do evento.



SALA VIP e MEDIA DESK 

R$ 20 mil (Patrocínio exclusivo)
Esta sala é destinada à recepção dos 
palestrantes e convidados de honra.
 
Benefícios ao Patrocinador:
● O patrocinador poderá colocar banners e 

distribuir folder.

 Obs.: O serviço de coffee break é de 
responsabilidade do patrocinador.

OUTROS ITENS DE 
PATROCÍNIO

Atenção: As empresas devem consultar seus respectivos 
códigos de conduta, ou das instituições às quais estão 
vinculadas (como Interfarma, Abimed, Abimip, ou outras) 
para verificarem a possibilidade, ou impedimento de 
adquirirem os itens a seguir.

LEADS E WI-FI ZONE 

R$ 30 mil (Patrocínio exclusivo)
Benefícios ao Patrocinador:
● O patrocinador fornecerá acesso ao Wi-fi para 

os congressistas. A senha para ter acesso ao 
Wi-fi será o nome do patrocinador ou do 
produto. Para que o participante tenha acesso 
será necessário fornecer o e-mail.

Obs.: A contratação do fornecedor para este item, é 
de responsabilidade da patrocinada. 

BOLSAS

R$ 25 mil (Patrocínio exclusivo)
Benefícios ao Patrocinador:

O patrocinador poderá colocar seu logo nas 
pastas utilizadas por todos os participantes do 
evento. 



MATERIAL PROMOCIONAL NAS 
PASTAS DOS CONGRESSISTAS 

R$ 10 mil 
Benefícios ao Patrocinador:
●  O patrocinador poderá inserir material de 

divulgação com o tamanho máximo de 
uma folha de A4 e 16 páginas, na pasta 
dos congressistas.

OUTROS ITENS DE 
PATROCÍNIO

Atenção: As empresas devem consultar seus respectivos 
códigos de conduta, ou das instituições às quais estão 
vinculadas (como Interfarma, Abimed, Abimip, ou outras) 
para verificarem a possibilidade, ou impedimento de 
adquirirem os itens a seguir.

CORDÕES E CRACHÁ 

R$ 10 mil (Patrocínio exclusivo)
Benefícios ao Patrocinador:
●  Logo no cordão e no crachá. Todos os 

congressistas, staff e expositores utilizarão o 
crachá durante todos os dias do evento

Obs.: A empresa patrocinadora deverá 
confeccionar os cordões (boca de jacaré) com 
seu logo e do congresso, bem como saquinhos 
de plástico para crachá.

LIVE MARKETING 

R$ 15 mil (Patrocínio exclusivo)
Benefícios ao Patrocinador:

●  Logo no momento da abertura do 
aplicativo.

 
Obs.: O custo com a contratação do 
fornecedor é responsabilidade da 
patrocinada.
 
Este aplicativo possibilita os congressistas 
a acompanharem a programação do 
congresso através do sistema IOS e 
Android. É a maneira dos participantes 
estarem conectados a todas as 
atualizações e novidades a qualquer 
momento.
 



TRANSFER– HOTÉIS 
CREDENCIADOS
R$ 50 mil (Patrocínio exclusivo)
Transporte Exclusivo de ida e volta para congressistas 
hospedados nos hotéis credenciados.

Benefícios ao Patrocinador:
● Logo institucional da empresa patrocinadora nos 

seguintes materiais indicativos:
● Quadros informativo dos hotéis
● Portas dos ônibus
● Encosto de cabeça dos ônibus
● Banners nos pontos de embarque do hotel
● Logo nas placas indicativas no aeroporto
● Os ônibus poderão ser adesivados
● Logo na blusa dos guias

 
Obs.: Os custos dos itens acima são por conta do 
patrocinador.

OUTROS ITENS DE 
PATROCÍNIO

Atenção: As empresas devem consultar seus respectivos 
códigos de conduta, ou das instituições às quais estão 
vinculadas (como Interfarma, Abimed, Abimip, ou outras) 
para verificarem a possibilidade, ou impedimento de 
adquirirem os itens a seguir.

POSTERS
R$ 5 mil (Patrocínio exclusivo)
Benefícios ao Patrocinador:
● Divulgação da logo do patrocinador na 

área dos pôsteres, situado em local 
estratégico do evento.

 Obs.: Os custos com montagem e estrutura já 
estão inclusos na cota.

CAPAS DE CADEIRA 
R$ 30 mil (Patrocínio exclusivo)
Benefícios ao Patrocinador:
● Capas com a logo do patrocinador nos 

locais onde ocorrerão as Atividades 
Científicas

 
Obs.: Confecção, colocação e retirada são 
responsabilidade do patrocinador.
 



SITE
R$ 5 mil (Patrocínio exclusivo)

Benefícios ao Patrocinador:
● Logo do patrocinador no site do Congresso.
● Direto a link para o site do patrocinador.

OUTROS ITENS DE 
PATROCÍNIO

Atenção: As empresas devem consultar seus respectivos 
códigos de conduta, ou das instituições às quais estão 
vinculadas (como Interfarma, Abimed, Abimip, ou outras) 
para verificarem a possibilidade, ou impedimento de 
adquirirem os itens a seguir.

CANETA
R$ 5 mil (Patrocínio exclusivo)
Benefícios ao Patrocinador:
● Logo do patrocinador nas canetas que 

serão entregues aos participantes.

 Obs.: Confecção de canetas é de 
responsabilidade do patrocinador.

BLOCO DE NOTAS
R$ 30 mil (Patrocínio exclusivo)
Benefícios ao Patrocinador:
● Logo do patrocinador nos blocos que 

serão inseridos no material dos 
congressistas.

Obs.: Custos com criação, diagramação e 
gráfica são de responsabilidade do 
patrocinador.



SOLENIDADE DE ABERTURA
R$ 8 mil 
Benefícios ao Patrocinador:
● Citação do patrocínio no momento da 

Cerimônia de abertura.

OUTROS ITENS DE 
PATROCÍNIO

Atenção: As empresas devem consultar seus respectivos 
códigos de conduta, ou das instituições às quais estão 
vinculadas (como Interfarma, Abimed, Abimip, ou outras) 
para verificarem a possibilidade, ou impedimento de 
adquirirem os itens a seguir.

SECRETARIA
R$ 10 mil 
Benefícios ao Patrocinador:

● Logo do patrocinador na sinalização da 
secretaria do congresso.

Obs.: O custo com estrutura e adesivos é de 
responsabilidade da patrocinada.

PÓRTICO DE ENTRADA 
DO EVENTO
R$ 15 mil (Patrocínio exclusivo)
Benefícios ao Patrocinador:
 Logo do patrocinador no portal de entrada 
principal no congresso.

Obs.: O custo com estrutura e lonas é de 
responsabilidade da patrocinada;

Item exclusivo para cotistas.



ESCADAS
R$ 20 mil (Patrocínio exclusivo)

Benefícios ao Patrocinador:
● Logo do patrocinador, logo do congresso e 

da promotora na faixa que ficará 
localizada entre as escadas de acesso às 
salas.
 
Obs.: Custo com a confecção de 
responsabilidade do patrocinador.
Contratar montadora oficial pois a 
secretaria executiva fará o 
acompanhamento da montagem e 
desmontagem.

OUTROS ITENS DE 
PATROCÍNIO

Atenção: As empresas devem consultar seus respectivos 
códigos de conduta, ou das instituições às quais estão 
vinculadas (como Interfarma, Abimed, Abimip, ou outras) 
para verificarem a possibilidade, ou impedimento de 
adquirirem os itens a seguir.

PASSARELA
R$ 20 mil (Patrocínio exclusivo)
Benefícios ao Patrocinador:
● Logo do patrocinador, logo do congresso 

e da promotora na faixa ou adesivo, 
localizado na passarela que fica na área 
de exposição.

 
Obs.: Custo com a confecção de 
responsabilidade do patrocinador. 
Contratar montadora oficial pois a 
secretaria executiva fará o 
acompanhamento da montagem e 
desmontagem.

NEWSLETTER
R$ 10 mil 
Benefícios ao Patrocinador:

● Logo do patrocinador na newsletter de 
divulgação que será enviada aos 
associados da SBC (01 disparo).



OUTROS ITENS DE 
PATROCÍNIO

Atenção: As empresas devem consultar seus respectivos 
códigos de conduta, ou das instituições às quais estão 
vinculadas (como Interfarma, Abimed, Abimip, ou outras) 
para verificarem a possibilidade, ou impedimento de 
adquirirem os itens a seguir.

PRAÇA
R$ 10 mil (Patrocínio exclusivo)
Benefícios ao Patrocinador:
● Logo do patrocinador, na área da praça (panfletos, totens e 

sinalização)
 
Obs.: Custo com estrutura necessária para praça de 
responsabilidade do patrocinador.
O patrocinador deste item será informado antes da elaboração do 
contrato o custo da estrutura (decoração, paisagismo, lounge, 
montagem e torres para carregar celular).
 

Opção sem exclusividade -  R$ 40 mil
Benefícios ao Patrocinador:
● Logo do patrocinador, na área da praça (panfletos da patrocinadora 

nas mesas de centro e toten com a logo).
 
Obs:. É de responsabilidade do patrocinador que adquirir este item 
o custo da contratação de 4 torres para carregar celulares.
Contratação de montadora, montagem e desmontagem de 
responsabilidade da patrocinada.

 

PUSH NO APLICATIVO
R$ 5 mil 
Benefícios ao Patrocinador:

● Texto do patrocinador no aplicativo do 
congresso (01 push - texto).

● Deve ser aprovado previamente pela 
comissão organizadora.



OUTROS ITENS DE 
PATROCÍNIO

Atenção: As empresas devem consultar seus respectivos 
códigos de conduta, ou das instituições às quais estão 
vinculadas (como Interfarma, Abimed, Abimip, ou outras) 
para verificarem a possibilidade, ou impedimento de 
adquirirem os itens a seguir.

SINALIZAÇÃO 
INDICATIVA
R$ 10 mil 
Benefícios ao Patrocinador:

● Logo do patrocinador na sinalização que 
indica os locais onde ocorrerão as 
programações do congresso.

 Obs.:

● O custo com estrutura e adesivos é de 
responsabilidade da patrocinada;

● Item exclusivo para cotistas.

 

 

TELÃO DO AUDITÓRIO
R$ 5 mil 
Benefícios ao Patrocinador:

● Logo do patrocinador nos telões do 
auditório principal, no momento dos 
intervalos.

 Obs.: Item exclusivo para cotistas.



ITENS DE EXPERIÊNCIA PARA PARTICIPANTES
Os custos para realização das ações são de responsabilidade do 

patrocinador, valores da participação a serem acordados em 
negociação.

ARENA

Área de trabalhos científicos 
interativos (Exemplo: participante 
pode tocar na coluna, com 
realidade aumentada e imagens 
holográficas de pessoas famosas 
na história que tiveram patologia 
na coluna).

Exemplo:

● Quizz
● O participante que mais visitar o estande ser premiada
● Espaço de reunião - happy hour do fim de tarde. Os próprios médicos, 

vão dizer o que eles querem conhecer (como eu trato). Podem 
antecipadamente agendar reuniões entre eles (marca do patrocinador no 
espaço, nas xícaras do café, nome do produto na espuma do café e etc.

PLATAFORMAS 
INTERATIVAS



SITE
https://www.coluna2022.com.br

FACEBOOK
@sociedadebrasileiradecoluna

INSTAGRAM
@sociedadebrasileiradecoluna

Conecte-se conosco

http://portalsbc.org/
https://www.coluna2022.com.br/
https://www.facebook.com/sociedadebrasileiradecoluna
https://www.facebook.com/sociedadebrasileiradecoluna
https://www.instagram.com/sociedadebrasileiradecoluna/
https://www.instagram.com/sociedadebrasileiradecoluna/
https://www.facebook.com/sociedadebrasileiradecoluna
https://www.instagram.com/sociedadebrasileiradecoluna/
http://portalsbc.org/


ADMINISTRAÇÃO COMERCIAL 
Rua Júlio Siqueira, 970 - Dionísio Torres/Fortaleza

Tel: (85) 4011-1572 I Whatsapp (85) 98112-1581

E-mail: comercial2@arxeventos.com.br

MONTADORA OFICIAL
Rua Ana Lúcia Dias, 100 – Lagoa Redonda/Fortaleza

Tel: (85) 3444-3350 I Whatsapp (85) 99963-8778

E-mail: lidia@standshow.com.br

https://api.whatsapp.com/send?phone=5585981121581&text=Ol%C3%A1%2C%20quero%20minha%20marca%20no%20%2ACOLUNA2022%2A%2C%20posso%20saber%20mais%3F

