ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO

PROPOSTA COMERCIAL 14º CONGRESSO SOBECC 2019
A Associação Brasileira de Enfermagem em Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e
Centro de Material e Esterilização – SOBECC tem a honra de apresentar a proposta de participação
para o 14º Congresso Brasileiro de Enfermagem em Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e
Centro de Material e Esterilização, que será realizado no Palácio das Convenções Anhembi, de 3
a 6 de setembro de 2019, São Paulo - SP.
O evento é de extrema relevância para a área de Enfermagem em Centro Cirúrgico, Recuperação
Anestésica e Centro de Material de Esterilização, e reunirá profissionais de todo Brasil para
quatro dias de aperfeiçoamento e troca de experiências com uma programação científica que
abrange cursos, mesas redondas, conferências, talk show, simulação realística e simpósiossatélites. Haverá ainda apresentação de temas livres apresentação de sessão oral e de epôsteres.
É o momento de debater e aprofundar as discussões da atualidade, antecipando soluções e
trazendo à tona novos parâmetros para as diversas questões da Enfermagem do Bloco Operatório.
Além disso, teremos a grandiosa exposição tecnológica, onde serão apresentados os mais recentes
lançamentos de produtos e equipamentos do mercado das áreas de CC, RA e CME.
O 14º Congresso Brasileiro de Enfermagem em CC, RA e CME também é uma ótima oportunidade
para a sua empresa, que estará presente em um evento de grande visibilidade, com sua marca
exposta aos principais especialistas e clientes do segmento da Enfermagem do Bloco Operatório,
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Vigilância Sanitária, Engenheiros, Farmacêuticos,
Professores Doutores, Pesquisadores e Estudantes de graduação em Enfermagem.
Expectativa de público: 1800 a 2200 participantes.

Cerimonia de abertura homenagem as fundadores da Associação 2018

Grande Plenária

Exposição Tecnológica 2017

Exposição Tecnologica 2018

CONFIRA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS ABAIXO
PROPOSTA 1,2 e 3

1º Proposta Estande com 9m²
Evento: 14º Congresso Brasileiro de Enfermagem em Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e
Centro de Material e Esterilização.
Data: 3 a 6 de setembro de 2019.
Local: Palácio das Convenções do Anhembi – São Paulo.
1.Exemplo Estande com 9 m²:
• Estande 9m² x 1.800,00 = R$ 16.200,00
• Taxas energia eletrica 20,00/m² x 9m² = R$ 180,00.
• Taxa de limpeza 15,00/m² x 9m² = R$ 90,00.
2.Impostos municipais:
• TFA (código: 90042) - Taxa de Fiscalização de Anúncios R$ 126,40.
• TFA (código: 97110) - Taxa de Distribuição de Folhetos R$ 126,40.
• TFE (código: 34932) - Taxa de Fiscalização de Estabelecimento R$ 50,12 / dia x 3 dias de
evento total R$ 150,36.
• Total dos impostos municipais ( 126,40+ 126,40 + 150,36) Total = R$ 403,16.
3.A soma de todos os itens:
R$ 16.873,16 (Dezesseis mil oitocentos e setenta e três teais e dezesseis centavos).
4.Forma de pagamento:
parcelado em 07 (sete) vezes de R$ 2.410,45 primeiro vencimento para fevereiro e o último para
agosto de 2019.
5. Contra Partida estandes com 9m²:
Divulgar a Logomarca da empresa expositora em todo material de divulgação que serão
• veiculados por ocasião do evento através das seguintes ações:
• Site da SOBECC;
• Projeção de multimídia no auditório principal do evento;
• Livro programa do evento.
6. Cortesias espaço de 9m²:

• 03 (Três), inscrições cortesia;
• 03 (Três), convites para cerimônia de confraternização;
• 02 (dois), kVA de energia elétrica;
• 01 (Um), extintor de incêndio;
• Mailing dos participantes do evento;

Itens 7, 8 e 9 modelo estande montagem básica e itens que fazem parte

2º Proposta Estande com 12m²
Evento: 14º Congresso Brasileiro de Enfermagem em Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e
Centro de Material e Esterilização.
Data: 3 a 6 de setembro de 2019.
Local: Palácio das Convenções do Anhembi – São Paulo.
1.Exemplo Estande com 12 m²:
• Estande 12m² x 1.800,00 = R$ 21.600,00
• Taxas energia eletrica 20,00/m² x 12m² = R$ 240,00.
• Taxa de limpeza 15,00/m² x 12m² = R$ 180,00.
2.Impostos municipais:
• TFA (código: 90042) - Taxa de Fiscalização de Anúncios R$ 126,40.
• TFA (código: 97110) - Taxa de Distribuição de Folhetos R$ 126,40.
• TFE (código: 34932) - Taxa de Fiscalização de Estabelecimento R$ 50,12 / dia x 3 dias de
evento total R$ 150,36.
• Total dos impostos municipais ( 126,40+ 126,40 + 150,36) Total = R$ 403,16.
3.A soma de todos os itens:
R$ 22.423,16 (Vinte e dois mil quatrocentos e vinte e três reais e dezesseis centavos).
4.Forma de pagamento:
parcelado em 07 (sete) vezes R$ 3.203,30 primeiro vencimento para fevereiro e o último para
agosto de 2019.
5.Contra Partida estandes com 12m²:
Divulgar a Logomarca da empresa expositora em todo material de divulgação que serão
• veiculados por ocasião do evento através das seguintes ações:
• Site da SOBECC;
• Projeção de multimídia no auditório principal do evento;
• Livro programa do evento.
6.Cortesias espaço de 12m²:

• 03 (Três), inscrições cortesia;
• 03 (Três), convites para cerimônia de confraternização;
• 02 (Dois), kVA de energia elétrica;
• 01 (Um), extintor de incêndio;
• Mailing dos participantes do evento;
Itens 7, 8 e 9 modelo estande montagem básica e itens que fazem parte

3º Proposta Estande com 15m²
Evento: 14º Congresso Brasileiro de Enfermagem em Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e
Centro de Material e Esterilização.
Data: 3 a 6 de setembro de 2019.
Local: Palácio das Convenções do Anhembi – São Paulo.
1-Exemplo Estande com 15 m²:
• Estande 15m² x 1.800,00 = R$ 27.000,00.
• Taxas energia eletrica 20,00/m² x 15m² = R$ 300,00.
• Taxa de limpeza 15,00/m² x 15m² = R$ 225,00.
2.Impostos municipais:
• TFA (código: 90042) - Taxa de Fiscalização de Anúncios R$ 126,40.
• TFA (código: 97110) - Taxa de Distribuição de Folhetos R$ 126,40.
• TFE (código: 34932) - Taxa de Fiscalização de Estabelecimento R$ 50,12 / dia x 3 dias de
evento total R$ 150,36.
• Total dos impostos municipais ( 126,40+ 126,40 + 150,36) Total = R$ 403,16.
3. A soma de todos os itens:
R$ 27.928,16 (Vinte e sete mil novecentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos).
4.Forma de pagamento:
Parcelado em 07 (sete) vezes R$ 3.989,73 primeiro vencimento para fevereiro e o último para
agosto de 2019.
5. Contra Partida estandes com 15m²:
Divulgar a Logomarca da empresa expositora em todo material de divulgação que serão
• veiculados por ocasião do evento através das seguintes ações:
• Site da SOBECC;
• Projeção de multimídia no auditório principal do evento;
• Livro programa do evento.
6. Cortesias espaço de 15m²:

• 04 (Quatro), inscrições cortesia;
• 04 (Quatro), convites para cerimônia de confraternização;
• 02 (Dois), kVA de energia elétrica;
• 01 (Um), extintor de incêndio;
• Mailing dos participantes do evento.
7. Modelo Estande Montagem básica:

8.Itens que fazem parte da montagem básica:
•
Carpete forração grafite aplicado diretamente no piso; identificação – Todos os estandes serão
identificados com o nome do expositor, colocado sobre uma placa curva retro iluminada de 1,10 x 0,42
com área útil para adesivação de 1,08 x 0,40h com o nome em letras helvéticas pretas, até o limite de 13
letras;
• Móveis: uma mesa redonda com tampo de vidro e três cadeiras estofadas fixas;
• Spot light de 100W em arandelas reguláveis, a razão de um spot para cada três m2;
• Um ponto de luz por estande e uma tomada de 220V;
• Uma mesa com tampo de vidro;
• Três cadeiras almofada;
• Um balcão vitrine.
• Um cesto de lixo.
9. Itens NÃO INCLUSOS na montagem básica:
Não Não estão inclusos na montagem básica oferecida pela PROMOTORA alguns itens que são de inteira
responsabilidade do EXPOSITOR, tais como: testeira com logo colorido da empresa, mobiliário, displays,
prateleiras e outros itens que compuserem a decoração.

Contato:

