
XIV SBMA 2021 – COTAS DE PATROCÍNIO 

PLATINUM 

Patrocinador exclusivo do evento 

2 anos participando no site oficial da SBMA como parceiro da entidade em link exclusivo. Com 
logotipo da empresa e link direto para o site desejado, possibilidade de vinculação de vídeo. 

Possibilidade de veicular seu material de marketing uma vez ao mês durante um ano na lista de 
discussão da SBMA (mais de 400 participantes), Instagram e facebookda entidade. 

Vídeo de até 2 minutos antes da palestra de cada início de sessão nos dois dias (4 inserções) 

Logotipo único e exclusivo da empresa no site do evento bem como no sistema online de 
transmissão do evento 

Participação no espaço dos expositores no sistema de transmissão online do evento. Local em que 
alguns materiais podem ser expostos, como: vídeo de apresentação, conteúdo textual de 
apresentação, catálogos em PDF para download, fotos dos produtos, links para o site ou mídias 
sociais da empresa. 

Este espaço permitirá completa integração com todos os participantes do simpósio, tendo 
oportunidade de agendar interações, reuniões ou demais atividades durante ou após o 
evento. 

Espaço de até 20 minutos para uma palestra/apresentação durante a realização do simpósio. 

Direito a 15 inscrições gratuitas no evento. 

COTA R$ 15.000 

 

GOLD 

1 ano participando no site oficial da SBMA como parceiro da entidade em link exclusivo. Com 
logotipo da empresa e link direto para o site desejado, possibilidade de vinculação de vídeo. 

Possibilidade de veicular seu material de marketing quatro vezes durante um ano na lista de 
discussão da SBMA (mais de 400 participantes), Instagram e facebook da entidade. 

Vídeo de até 1 minutos antes da palestra de cada início de sessão nos dois dias (4 inserções) 

Logotipo em segundo destaque da empresa no site do evento bem como no sistema online de 
transmissão do evento 

Participação no espaço dos expositores no sistema de transmissão online do evento. Local em que 
alguns materiais podem ser expostos, como: vídeo de apresentação, conteúdo textual de 
apresentação, catálogos em PDF para download, fotos dos produtos, links para o site ou mídias 
sociais da empresa.  

Este espaço permitirá completa integração com todos os participantes do simpósio, tendo 
oportunidade de agendar interações, reuniões ou demais atividades durante ou após o 
evento. 

Espaço de até 15 minutos para uma palestra/apresentação durante a realização do simpósio. 

Direito a 12 inscrições gratuitas no evento. 

COTA R$ 10.000 

 



 

 

SILVER 

6 meses participando no site oficial da SBMA como parceiro da entidade em link exclusivo. Com 
logotipo da empresa e link direto para o site desejado, possibilidade de vinculação de vídeo. 

Possibilidade de veicular seu material de marketing 2 vezes durante um ano na lista de discussão da 
SBMA (mais de 400 participantes), Instagram e facebook da entidade. 

Vídeo de até 1minuto antes da palestra de cada início de sessão nos dois dias (4 inserções) 

Logotipo em terceiro destaque da empresa no site do evento bem como no sistema online de 
transmissão do evento 

Participação no espaço dos expositores no sistema de transmissão online do evento. Local em que 
alguns materiais podem ser expostos, como: vídeo de apresentação, conteúdo textual de 
apresentação, catálogos em PDF para download, fotos dos produtos, links para o site ou mídias 
sociais da empresa.  

Este espaço permitirá completa integração com todos os participantes do simpósio, tendo 
oportunidade de agendar interações, reuniões ou demais atividades durante ou após o 
evento. 

Espaço de até 10 minutos para uma palestra/apresentação durante a realização do simpósio. 

Direito a 10 inscrições gratuitas no evento. 

COTA R$ 5.000 

 

BRONZE 

3 meses participando no site oficial da SBMA como parceiro da entidade em link exclusivo. Com 
logotipo da empresa e link direto para o site desejado, possibilidade de vinculação de vídeo. 

Possibilidade de veicular seu material de marketing 1 vez durante um ano na lista de discussão da 
SBMA (mais de 400 participantes), Instagram e facebook da entidade. 

Vídeo de até 30 segundos antes da palestra de cada início de sessão nos dois dias (2 inserções) 

Logotipo em quarto destaque da empresa no site do evento bem como no sistema online de 
transmissão do evento 

Participação no espaço dos expositores no sistema de transmissão online do evento. Local em que 
alguns materiais podem ser expostos, como: vídeo de apresentação, conteúdo textual de 
apresentação, catálogos em PDF para download, fotos dos produtos, links para o site ou mídias 
sociais da empresa.  

Este espaço permitirá completa integração com todos os participantes do simpósio, tendo 
oportunidade de agendar interações, reuniões ou demais atividades durante ou após o 
evento. 

Espaço de até 5 minutos para uma palestra/apresentação durante a realização do simpósio. 

Direito a 7 inscrições gratuitas no evento. 

COTA R$ 2.500 

 



 

 

COTAS ESPECÍFICAS 

 

COTA A 

 

1 mês participando no site oficial da SBMA como parceiro da entidade em link exclusivo. Com 
logotipo da empresa e link direto para o site desejado, possibilidade de vinculação de vídeo. 

Possibilidade de veicular seu material de marketing 1 vez durante um ano na lista de discussão da 
SBMA (mais de 400 participantes), Instagram e facebook da entidade. 

Vídeo de até 30 segundos antes do início de uma sessão, a combinar (1 inserção) 

Logotipo em quinto destaque da empresa no site do evento bem como no sistema online de 
transmissão do evento 

Participação no espaço dos expositores no sistema de transmissão online do evento. Local em que 
alguns materiais podem ser expostos, como: vídeo de apresentação, conteúdo textual de 
apresentação, catálogos em PDF para download, fotos dos produtos, links para o site ou mídias 
sociais da empresa.  

Este espaço permitirá completa integração com todos os participantes do simpósio, tendo 
oportunidade de agendar interações, reuniões ou demais atividades durante ou após o 
evento. 

Espaço de até 2 minutos para uma palestra/apresentação durante a realização do simpósio. 

Direito a 3 inscrições gratuitas no evento. 

COTA R$ 1.000 

 

 

COTA B 

 

Vídeo de até 30 segundos antes do início de uma sessão, a combinar (1 inserção) 

Logotipo em sexto destaque da empresa no site do evento bem como no sistema online de 
transmissão do evento 

Participação no espaço dos expositores no sistema de transmissão online do evento. Local em que 
alguns materiais podem ser expostos, como: vídeo de apresentação, conteúdo textual de 
apresentação, catálogos em PDF para download, fotos dos produtos, links para o site ou mídias 
sociais da empresa.  

Este espaço permitirá completa integração com todos os participantes do simpósio, tendo 
oportunidade de agendar interações, reuniões ou demais atividades durante ou após o 
evento. 

Direito a 3 inscrições gratuitas no evento. 

COTA R$ 750,00 



 

COTA Vídeos XIV SBMA 

Vídeo de até 1 minuto antes do início de duas sessões, a combinar (2 inserções) 

Logotipo em quinto destaque da empresa no site do evento bem como no sistema online de 
transmissão do evento 

Participação no espaço dos expositores no sistema de transmissão online do evento. Local em que 
alguns materiais podem ser expostos, como: vídeo de apresentação, conteúdo textual de 
apresentação, catálogos em PDF para download, fotos dos produtos, links para o site ou mídias 
sociais da empresa.  

Este espaço permitirá completa integração com todos os participantes do simpósio, tendo 
oportunidade de agendar interações, reuniões ou demais atividades durante ou após o 
evento. 

Espaço de até 2 minutos para uma palestra/apresentação durante a realização do simpósio. 

Direito a 3 inscrições gratuitas no evento. 

COTA R$ 1.500 

 

COTA Parceiro SBMA 

1 ano participando no site oficial da SBMA como parceiro da entidade em link exclusivo. Com 
logotipo da empresa e link direto para o site desejado, possibilidade de vinculação de vídeo. 

Possibilidade de veicular seu material de marketing 4 vezes durante um ano na lista de discussão da 
SBMA (mais de 400 participantes), Instagram e facebook da entidade. 

Vídeo de até 30 segundos antes do início de uma sessão, a combinar (1 inserção) 

Logotipo em quinto destaque da empresa no site do evento bem como no sistema online de 
transmissão do evento 

Participação no espaço dos expositores no sistema de transmissão online do evento. Local em que 
alguns materiais podem ser expostos, como: vídeo de apresentação, conteúdo textual de 
apresentação, catálogos em PDF para download, fotos dos produtos, links para o site ou mídias 
sociais da empresa.  

Este espaço permitirá completa integração com todos os participantes do simpósio, tendo 
oportunidade de agendar interações, reuniões ou demais atividades durante ou após o 
evento. 

Direito a 3 inscrições gratuitas no evento. 

COTA R$ 1.000 

 

 

  



 

COTA Exposição SBMA 

Logotipo em sexto destaque da empresa no site do evento bem como no sistema online de 
transmissão do evento 

Participação no espaço dos expositores no sistema de transmissão online do evento. Local em que 
alguns materiais podem ser expostos, como: vídeo de apresentação, conteúdo textual de 
apresentação, catálogos em PDF para download, fotos dos produtos, links para o site ou mídias 
sociais da empresa.  

Este espaço permitirá completa integração com todos os participantes do simpósio, tendo 
oportunidade de agendar interações, reuniões ou demais atividades durante ou após o 
evento. 

Direito a 2 inscrições gratuita no evento. 

COTA R$ 500,00 

 

 

Demais formas de patrocínio com cotas específicaspodem ser propostas e acordadas com a direção 
da entidade através do e-mail sbmaoficial@gmail.com 

 


