Projeto Comercial

Ficha Técnica:
Período: 27 a 30 de abril de 2022
Local: Hotel Master Premium / Gramado / RS
Abrangência: Nacional
Participantes: 600 pax
Realização: Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica (ABOO)
Apoio: SBOT, SBOT-RS, Instituto do Câncer Infantil

Comissão Executiva:
Presidente: Osvaldo André Seraﬁni
Vice-presidente: Ricardo Gehrke Becker
Primeiro Secretário: Gustavo Almeida Gil
Comissão Local:
Bruno Pereira Antunes - Ortopedia
Marcos Ceita Nunes - Ortopedia
Lauro José Gregianin - Oncologia Pediátrica
André Brunetto - Oncologia Clínica
Armando de Abreu - Radiologia
José Luis de Moura Alimena - Ortopedia
Alexandre David - Ortopedia

Apoio

Gerenciamento

APRESENTAÇÃO:
Aos colegas da Associação Brasileira de Oncologia Ortopédica
É com muita satisfação que escrevo estas primeiras palavras sobre o XII Congresso Brasileiro de
Oncologia Ortopédica, que acontecerá entre 27 a 30 de abril de 2022, na nossa querida e aconchegante
cidade de Gramado.
Iniciamos os trabalhos para que esse evento seja não só um encontro de novidades cientíﬁcas, mas
também uma grande reunião entre amigos e familiares. Para coordenar a programação cientíﬁca
convidamos o Prof. Dr. Pedro Péricles, que atuará juntamente à equipe gaúcha, reunindo convidados
nacionais e internacionais.
Começamos também as tratativas com o Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul para apoio
ao evento. Com toda certeza, nossos colegas oncologistas trarão novidades diagnósticas e terapêuticas para
abrilhantar o maior congresso de tumores musculoesqueléticos do Brasil.
Nunca é demais falar de Gramado. Atualmente, ela é a terceira cidade que mais recebe turistas no país.
Oferece atividades de cultura e lazer o ano todo, tanto para os adultos quanto para as crianças,
principalmente na época que acontecerá o XII CBOO.
Portanto, caros amigos, estamos “chuleando“ um “friozinho” para recebê-los nesta querência amada
que é o nosso Rio Grande do Sul.
Um forte abraço.
Osvaldo André Seraﬁni
Presidente do XII CBOO

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO:
• Particularidades das biópsias por
agulha nos tumores músculoesqueléticos.
• Radioablação térmica nos tumores
ósseos benignos e malignos.
• Experiência do radiologista em
imagens de tumores ósseos
• Alternativas terapêuticas
medicamentosas no tratamento do
tumor de células gigantes ósseo.
• Protocolos clínicos de tratamento dos
sarcomas ósseos e tecidos moles em
adultos e crianças.
• Amputações de extremidades em
tumores músculo-esqueléticos de
crianças e adultos.
• Reconstruções de deﬁciências ósseas
ortopédicas com endopróteses
modulares.

• Soluções biológicas com enxerto
estrutural para tratamento de grandes
deﬁciências ósseas - a escolha do
implante adequado.
• Substitutos ósseos na pratica
ortopédica oncológica.
• Cuidados com a pele e tecidos moles
nas cirurgias do câncer ortopêdico.
• Vertebroplastia e cifoplastia nos
tumores de coluna.
• Reconstruções apos ressecção de
tumores primários e secundários
vertebrais.
• Co-manejo oncológico das
metastases ósseas: a importância do
planejamento conjunto entre
oncologista clinico, ortopedista e
radioterapeuta.

Gramado é uma cidade muito mais do
que encantadora. O charme das ruas
ﬂoridas, os detalhes da arquitetura,
o aconchego da hotelaria, o requinte
da gastronomia, a qualidade dos
produtos e serviços, a originalidade
das colônias, a hospitalidade das
pessoas, o cheiro da natureza; enﬁm,
tudo em Gramado parece conspirar
para que se vivam momentos únicos
de prazer.
Os amantes da natureza não podem
deixar de fazer um roteiro de
agroturismo, pois é nas colônias que
se esconde a paisagem mais original
e bonita de Gramado.
Com a maior infra-estrutura turística
do Estado do Rio Grande do Sul,
Gramado oferece mais de 200 casas
gastronômicas que servem desde o
mais simples até o mais exigente
paladar. A rede hoteleira conta com
centenas de estabelecimentos e é
reconhecida pela excelência dos
serviços prestados.

Opções de Patrocínio
Cota Diamante (1 cota)
Investimento: R$ 90.000,00
Contra Partidas
• Aplicação do logotipo na condição de
patrocinador DIAMANTE:
- Folheteria Impressa
- Campanha de e-mail Marketing
- Mídia espontânea
- Fanpage (Cover)
- Website
- Crachás
• Inserção de material promocional.
• Sinalização interna e externa no Centro de Eventos do Hotel
(auditório principal, totens indicativos, fundo de palco, painéis de
mesa)
• Catálogo Programa
(Programação cientíﬁca resumida)
• Sala Vip e Midia Desk: Incluindo denominação do espaço
destinado ao atendimento aos palestrantes, distribuição de
material promocional, merchandising nos micros da Sala Vip
e Midia Desk.
• Projeção do logotipo no auditório principal (intervalo e boas
vindas)

• Simpósio Satélite
O local (auditório) será oferecido com infra-estrutura completa de
sonorização, projeção e equipe de recepção.
* Despesas com palestrantes, material de divulgação, lunch box e
tradução correm por conta do patrocinador.
• Espaços com identiﬁcação da cota
- Sala vip / Mídia desk
- Lounge Bem Receber
*Conforme projeto aprovado pela comissão organizadora
• Atividades Sociais
*Conforme budget do evento
• Sistema Mobile
Aplicativo para que todo o participante, independente de inscrito
ou não, possa acessar antes da realização do Congresso, todas as
informações pertinentes ao projeto como programação,
palestrantes, expositores entre outros
* Patrocinador da Cota Diamante ganha a inserção no aplicativo

Opções de Patrocínio
Cota Ouro (4 cotas)
Investimento: R$ 70.000,00
Contra Partidas
• Aplicação do logotipo na condição de
patrocinador OURO:
- Folheteria Impressa
- Campanha de e-mail Marketing
- Mídia espontânea
- Fanpage (Cover)
- Website
• Inserção de material promocional.
• Sinalização interna e externa no Centro de Eventos
do Hotel (auditório principal, totens indicativos,
fundo de palco, painéis de mesa)
• Catálogo Programa
(Programação cientíﬁca resumida)
• Projeção do logotipo no auditório principal
(intervalo e boas vindas)

• Sistema Mobile
Aplicativo para que todo o participante,
independente de inscrito ou não, possa acessar
antes da realização do Congresso, todas as
informações pertinentes ao projeto como
programação, palestrantes, expositores entre outros
* Patrocinador da Cota Ouro ganha a inserção no
aplicativo

Opções de Patrocínio
Cota Prata (4 cotas)
Investimento: R$ 40.000,00
Contra Partidas
• Aplicação do logotipo na condição de
patrocinador PRATA:
- Folheteria Impressa
- Campanha de e-mail Marketing
- Mídia espontânea
- Fanpage (Cover)
- Website
• Inserção de material promocional.
• Sinalização interna e externa no Centro de Eventos do Hotel
(auditório principal, totens indicativos, fundo de palco, painéis de mesa)
• Catálogo Programa (Programação cientíﬁca resumida)
• Projeção do logotipo no auditório principal (intervalo e boas vindas)

Opções de Patrocínio
Cota Bronze (4 cotas)
Investimento: R$ 20.000,00
Contra Partidas
• Aplicação do logotipo na condição de
patrocinador BRONZE:
- Folheteria Impressa
- Campanha de e-mail Marketing
- Mídia espontânea
- Fanpage (Cover)
- Website
• Sinalização interna e externa no Centro de Eventos do Hotel
(auditório principal, totens indicativos, fundo de palco, painéis
de mesa)
• Catálogo Programa
(Programação cientíﬁca resumida)
• Projeção do logotipo no auditório principal (intervalo e boas
vindas)

Opção avulsa de patrocínio
AULA PATROCINADA
• O local (auditório) será oferecido com infra-estrutura completa de sonorização,
projeção e equipe de recepção.
• Duração de 20min (aula dentro da programação oﬁcial do evento).

INVESTIMENTO
R$ 20.000,00

ÁREA DE EXPOSIÇÃO

Matheus Tavares
Gerente Comercial
matheustavares@aconteceeventos.com.br
cel.: 51 98915.8221
Tel.: 51 3019.2444
Av. Cristóvão Colombo, 2168 / 05
Floresta - Porto Alegre
www.aconteceeventos.com.br

