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R$ 30.000

R$ 15.000

R$ 5.000

1 página

½ página

Logomarca

3 disparos

1 disparo

1 disparo

Página inteira

½ página

SITE DO CONGRESSO - LINK ROTATIVO
Rodapé da homepage
MAILING DOS PARTICIPANTES
DO 19º CIOGO
INSERÇÃO DE MATERIAL NAS PASTAS
9.000 unidades
FACHADA EXTERNA DO 19º CIOGO
Inserção de logomarca
REVISTA ODONTO - ABO GOIÁS
Bonificação em 2 edições
E-MAIL MARKETING
Envio de conteúdo institucional ou
comercial para 23.000 contatos
BANNERS
Inserção da logomarca
do patrocinador
PROGRAMA OFICIAL
9.000 unidades - Inserção de anúncios
PÓRTICO DE ENTRADA
E DE SAÍDA DO 19º CIOGO
Inserção de logomarca
* Custos adicionais com produção, instalação e aplicação
das mídias são de responsabilidade do patrocinador

COTA

Descrição do
Produto Patrocinável
PLACAS DE SINALIZAÇÃO
DO 19º CIOGO
Inserção de logomarca
PAINÉIS DE EXPOSIÇÃO DOS
TRABALHOS CIENTÍFICOS
Inserção de logomarca
BANNERS IMPRESSOS
Inserção da logomarca
BANNER ELETRÔNICO
Hotsite do CIOGO
CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO
12.000 unidades
- Inserção da logomarca
E-MAIL MARKETING
Mais de 23.000 endereços eletrônicos
- Inserção de logomarca
* Custos adicionais com produção, instalação e aplicação
das mídias são de responsabilidade do patrocinador

EXCLUSIVO

Caderno Oficial para consultas aos congressistas contendo informações gerais
do evento, mensagens institucionais, atividades científicas e sociais, mapas,
disposição das salas, eventos paralelos, expositores, etc.
Detalhes da mídia: Impressão de 10.000 unidades, encartadas em todas as
pastas dos congressistas. Inserção de anúncios publicitários e/ou institucionais.

INVESTIMENTO
Página inteira: R$ 800,00
Página dupla: R$ 1.400,00
2ª capa (pág. 2): R$ 1.600,00
Página 3: R$ 2.000,00
4ª capa (verso): R$ 2.500,00

Cartazes
Impressão de 500 cartazes para distribuição em entidades, faculdades,
sindicatos, associações, dentais, etc.
Detalhes da mídia: marketing institucional, inserção de logomarca.

INVESTIMENTO
Uma cota: R$ 500,00
Cota única: R$ 2.000,00

MÍDIA IMPRESSA

Programa Oficial (guia de bolso)

Com layout clean, moderno e sofisticado, a linha editorial contempla assuntos da
Odontologia, eventos, produtos e também cultura, esporte, entrevistas, cotidiano,
negócios e hobbies. São 9.000 exemplares com distribuição segmentada, circulando
entre Cirurgiões-Dentistas, acadêmicos de Odontologia, instituições, indústria e
comércio do segmento.
Detalhes da mídia: marketing institucional, inserção de logomarca nas matérias do CIOGO.

INVESTIMENTO
01 Inserção: R$ 500,00
02 ou mais: R$ 400,00 cada

MÍDIA IMPRESSA

Revista Odonto

Inserção de logomarca como ‘‘Apoio’’, com link para o site desejado, em modo rotativo,
no rodapé do hotsite oficial do evento.

INVESTIMENTO
Período de 30 dias: R$ 200,00

Banner Web - Hotsite CIOGO
Inserção de banner web rotativo com até mais dois outros banners, com link para o site
desejado, na lateral direita do hotsite oficial do evento.

INVESTIMENTO
Período de 30 dias: R$ 500,00

MÍDIA DIGITAL

Hotsite CIOGO

Inserção de logomarca como ‘‘Apoio’’, no rodapé dos E-mails oficiais do CIOGO.

INVESTIMENTO
Pacote 5 disparos: R$ 500,00
Pacote 10 disparos: R$ 800,00

E-mail Marketing Comercial
Disparo de E-mail Marketing exclusivo, com o conteúdo desejado, para todo o cadastro
de participantes do último CIOGO e para os novos cadastros recebidos.

INVESTIMENTO
R$ 300,00 por disparo
Mídia disponível apenas para
expositores do CIOGO 2017 ou
parceiros ativos da ABO Goiás

MÍDIA DIGITAL

E-mail Marketing Oficial

Confecção de 9.000 unidades de pastas ou bolsas, com modelo a ser definido e
confeccionado pela Comissão Organizadora. Este item poderá ser patrocinado por até
quatro empresas, sendo que a cota única terá preferência sobre as demais.
Detalhes da mídia: marketing institucional, com a inserção de logomarca; será
permitida também a inserção de folhetos, folders e/ou brindes nas pastas, com objetivo
comercial ou institucional. Os custos de produção e impressão dos folhetos e/ou
brindes correm por conta da empresa patrocinadora, sendo que a data e o local de
entrega deste material serão divulgados pela Comissão Organizadora.

INVESTIMENTO
Uma cota: R$ 20.000,00
Cota única: R$ 72.000,00

Blocos de Anotações
Os blocos de anotações serão colocados nas pastas dos congressistas. O modelo é
definido pela Comissão Organizadora. Este item poderá ser patrocinado por até duas
empresas, sendo que a cota única terá preferência sobre as demais.
Detalhes da mídia: inserção da logomarca do patrocinador nos 9.000 blocos, com 50
folhas 15x21cm, impressão em 1 cor.

INVESTIMENTO
Uma cota: R$ 6.000,00
Cota única: R$ 12.000,00

MÍDIA PROMOCIONAL

Pastas

(Crachás)

Impressão de 10.000 unidades com logomarca da empresa patrocinadora. As
credenciais serão produzidas em modelo a ser definido pela Comissão Organizadora,
sendo necessariamente coloridos e com tarjas distintas para identificação de cada
categoria de participantes (congressistas, palestrantes, visitantes etc).

INVESTIMENTO
Patrocínio Exclusivo:
R$ 8.000,00
ou 2 Cotas de:
R$ 4.500,00

Cordão para Credenciais

(Crachás)

Produção de 10.000 unidades com a logomarca da empresa patrocinadora impressa em
uma cor, sendo que a cor do tecido do cordão será preta.

INVESTIMENTO
Cota única:
R$ 10.000,00

MÍDIA PROMOCIONAL

Credenciais

Inserção de logomarca em aproximadamente 12.000 Certificados Digitais de
Participação que serão emitidos no hotsite do CIOGO. Os certificados serão conferidos a
congressistas. Este item poderá ser patrocinado por até três empresas, sendo que a cota
única terá preferência sobre as demais.

INVESTIMENTO
Cada cota: R$ 1.200,00
Cota única: R$ 3.000,00

Mapa do Congresso
Produção de 10.000 mapas que serão inseridos dentro das pastas dos congressistas,
com destaque para a localização do estande do patrocinador no Mapa da Feira e uma
área para anúncio publicitário do mesmo. Este item poderá ser patrocinado por até duas
empresas, sendo que a cota única terá preferência sobre as demais.

INVESTIMENTO
Cada cota: R$ 3.000,00
Cota única: R$ 5.000,00

MÍDIA PROMOCIONAL

Certificados de Participação

Produção de 10.000 canetas que serão colocadas nas pastas dos congressistas. O
modelo será definido pela Comissão Organizadora.
Detalhes da mídia: inserção da logomarca da empresa patrocinadora em até 2 cores.

INVESTIMENTO
Cota única: R$ 12.000,00
(incluindo a produção)
Apenas mídia: R$ 2.000,00
(canetas fornecidas pelo
patrocinador)

Bolinhas Antiestresse
Produção de 2.000 unidades para divulgação do CIOGO, com a logomarca do congresso
e do patrocinador.

INVESTIMENTO
Cota única: R$ 6.000,00

MÍDIA PROMOCIONAL

Canetas Esferográficas

Serão confeccionadas 200 camisetas em algodão para divulgação do evento antes da
realização do mesmo, a ser utilizada pelos funcionários da ABO Goiás na própria sede e
em outros eventos realizados na Capital, no interior do Estado e em outros Estados.
Detalhes da mídia: inserção da logomarca de até dois patrocinadores. O modelo da
camiseta será definido pela Comissão Organizadora.

INVESTIMENTO
Cada cota: R$ 3.500,00
Cota única: R$ 6.000,00

Uniforme - Comissão Organizadora
Serão confeccionadas 200 camisetas, tipo “Gola Polo” para uso exclusivo da Comissão
Organizadora durante o evento. A camisa poderá ter a inserção da logomarca de até
dois patrocinadores.

INVESTIMENTO
Cada cota: R$ 5.000,00
Cota única: R$ 9.000,00

MÍDIA PROMOCIONAL

Camisetas Pré-CIOGO / Divulgação

A Solenidade de Abertura será realizada no dia 13 de Setembro de 2017, no Auditório
Rio Vermelho, Centro de Convenções de Goiânia, com capacidade para 2.100 pessoas.
Além das solenidades oficiais, o evento contará com a apresentação de um humorista
de renome nacional.
O patrocínio da Abertura Oficial permitirá a apresentação de um vídeo institucional de
até 3 minutos, no início da programação, e a inclusão da marca entre os grandes
patrocinadores que serão projetadas em rodízio nos dois telões laterais do teatro, antes
do início e de acordo com a conveniência da programação da Abertura.
A produção do vídeo e suas despesas são de responsabilidade do patrocinador.

INVESTIMENTO
Cota única: R$ 10.000,00

MÍDIA INDOOR

Abertura Oficial - CIOGO

Inserção de logomarca no portal único de acesso à Feira Comercial e todas as demais
atividades.

INVESTIMENTO
Cada cota: R$ 2.000,00

Pórtico de Saída
Inserção de logomarca no portal único para saída da Feira Comercial e de todas as
demais atividades.

INVESTIMENTO
Cada cota: R$ 1.500,00

MÍDIA INDOOR

Pórtico de Entrada

Inserção de logomarca na Testeira de toda a Secretaria do evento. Serão 10 inserções
intercaladas com a sinalização padrão do congresso.

Secretaria

INVESTIMENTO
Cota única: R$ 7.000,00

Placas de Sinalização
Inserção de logomarca do patrocinador nos Totens de Sinalização interna do evento.

INVESTIMENTO
Inserção de logomarca
em cada placa: R$ 250,00

MÍDIA INDOOR

Testeiras da Secretaria

O Espaço DJ é uma ’’ilha’’ no meio do conhecido e badalado Rancho ABO, onde são
escolhidas as músicas que animam o Happy Hour do CIOGO. O patrocínio permitirá a
inserção da marca da empresa em 4 testeiras de 1,00x0,50m, sendo uma para cada lado.

INVESTIMENTO
Cota única: R$ 2.000,00

Balões Infláveis no Rancho ABO
Locação do espaço para colocação de balões infláveis com a logomarca do patrocinador ou do produto. As despesas de produção do balão são de responsabilidade do
patrocinador.

INVESTIMENTO
Espaço para cada balão:
R$ 500,00
Espaço para 6 balões
(máximo): R$ 2.500,00

MÍDIA INDOOR

Testeiras - Espaço DJ

Fachada de identificação do evento localizada na entrada do Centro de Convenções de
Goiânia, pela Rua 4.

INVESTIMENTO
Inserção de logomarca –
cada espaço: R$ 4.000,00

MÍDIA OUTDOOR

Fachada Externa

Patrocínio do Concurso Científico que será realizado entre os trabalhos inscritos em 4
categorias, sendo Pôster Científico e Fóruns. O concurso levará o nome do patrocinador
e será divulgado em diversas mídias oficiais do CIOGO, tais como: Folders, Revista
Odonto, Programação Oficial, E-mails, Site, etc.
Será permitido apenas um patrocinador, que deverá oferecer o valor total da premiação.

INVESTIMENTO
Patrocínio da premiação:
R$ 12.000 (4 categorias)
1º colocado: R$ 1.500
2º colocado: R$ 1.000
3º colocado: R$ 500

Pôsteres Científicos
Inserção de logomarca digital alternando com a exibição dos Pôsteres Científicos em
Tv’s de LED.

INVESTIMENTO
10 painéis: R$ 1.500,00
25 painéis: R$ 3.000,00
50 painéis: R$ 5.000,00

CIENTÍFICO

Concurso - Pôsteres Científicos

Plotagem em adesivo em parte da parede da sala da Comissão Científica.
Detalhes da mídia: A área total para para plotagem é de 4,0x2,2m. A área máxima para as
cotas individuais é de 0,80x0,80m. Este item poderá ser patrocinado por até oito
empresas, sendo que a cota única terá preferência sobre as demais.

INVESTIMENTO
Cada cota: R$ 600,00
Cota única: R$ 4.200,00

Sala dos Professores
Tematização e Coffee-Break para a Sala dos Professores. O patrocinador poderá mobiliar
e decorar livremente a sala, incluindo sua marca e/ou anúncios em painéis, banners,
displays, impressos, etc. Todo o material deverá ser providenciado pelo patrocinador e
estará sob sua responsabilidade. O projeto de tematização deverá ser apresentado com
antecedência para aprovação da Comissão Organizadora do CIOGO.

INVESTIMENTO
Valor do patrocínio:
R$ 1.000,00 + despesas da
tematização e Coffee-Break
para 100 pessoas/dia.

CIENTÍFICO

Sala da Comissão Científica

Capas com impressão (estampa) do logomarca da empresa patrocinadora nos encostos
das cadeiras do Auditório Lago Azul e das salas de cursos do CIOGO. A confecção das
capas será de total responsabilidade da empresa patrocinadora e a quantidade será
confirmada pela Comissão Organizadora de acordo com a sala/auditório alocado para o
patrocínio.
INVESTIMENTO
Auditório Lago Azul e
demais salas (total de aprox.
2.100 cadeiras): R$ 10.000,00
Consulte condições para
patrocínio fracionado.

Obs.: A Comissão Organizadora se reserva o direito de realizar cursos patrocinados por empresas parceiras e de interesse
de mercado conflitante. No intuito de operacionalizar o patrocínio proposto e preservar todas as parcerias firmadas para
realizar os cursos, a Comissão Organizadora informa que, em cursos patrocinados por empresas de interesse de mercado
conflitantes e concorrentes, as capas serão retiradas.

CIENTÍFICO

Capas para Encosto de Cadeiras

Aguardamos seu contato e, desde
já, lhes desejamos excelentes negócios:
Tel.: (62) 3236-3103 / 3129
marketing@abogoias.org.br
A/C Henrique Alves Toledo
Associação Brasileira de Odontologia
Seção de Goiás
Av. Itália, nº 1.184, Jardim Europa,
Goiânia, Goiás, Brasil, CEP 74.325-110
www.abogoias.org.br

www.ABOgoias.org.br
Av. Itália, 1184, Jd. Europa, Goiânia - GO, 74325-110

