


Oportunidades de Merchandising
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A  HOSPITALMED é  a melhor e mais completa feira de saúde das Regiões Norte e Nordeste do País.

• Apresenta inovações, tendências e lançamentos do setor;
• Gera oportunidades para estreitar relacionamento com fornecedores e clientes;
• Reúne os principais  players do mercado para Hospitais, Laboratórios, Clínicas, Consultórios, Farmácias e 

Distribuidores/representantes.

23 a 25 de outubro de 2019
das 14h às 20h

Centro de Convenções de Pernambuco Recife - PE - Brasil

,

PERFIL DO EXPOSITOR
• Sistema de gestão e informática 
• Operadoras de saúde
• Medicamentos e farmácia hospitalar
• Enfermaria e monitorização
• Higienização e desinfecção hospitalar
• Correlatos, mobiliário/literatura/
• Cozinha industrial
• Uniformes e lavanderia hospitalar,
• Instalações e construções
• Alimentação parental e
• Mão-de-obra terceirizada. 

PERFIL DO VISITANTE 
• Gestores públicos e privados de hospitais, clínicas 

e laboratórios
• Médicos
• Enfermeiros
• Indústrias
• Entidades de classe 
• Representantes  governamentais
• Proprietários de lojas de produtos médicos e
• Demais profissionais da área da saúde.

www.hospitalmed.com.br



Cordão Credencial

Contato direto com todos os visitantes da Feira,
destacando a marca de sua empresa desde o
primeiro momento.

• Quantidade: 5 mil;
• A arte a ser aplicada deverá ser fornecida pelo cliente;
• A produção do cordão é de responsabilidade da  empresa expositora.

INVESTIMENTO:
R$ 5.000,00

Cota Exclusiva
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Banner que destaca a localização de seu estande. 
Com este banner os visitantes conseguem localizar 
seu estande,  mesmo à distância. 

• Formato: 2,5m x 2m (dupla face);
• Instalado acima do estande do cliente (estande com  área mínima de 

50m²), com arte determinada pelo  expositor e aprovado pela Insight 
Feiras & Negócios; 

• A arte que será aplicada neste material é de  responsabilidade do 
expositor e deve ser enviada à Insight Feiras & Negócios, conforme 
prazo combinado  posteriormente;

INVESTIMENTO:
R$ 3.000,00

4 cotas
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*Figura ilustrativa 

Banner Pin Map

SEU ANÚNCIO 
AQUI



Grande tela com projetor que pode ser apresentado 
vídeo ou imagem da sua empresa desde a entrada 
do evento.

• Formato: Vídeo de até 30s;
• Instalado ao lado do credenciamento, com vídeo criado pelo  expositor 

e aprovado pela Insight Feiras & Negócios;
• O vídeo que será divulgado é de  responsabilidade do expositor e deve 

ser enviada à Insight Feiras & Negócios, conforme prazo combinado  
posteriormente;

INVESTIMENTO:
R$ 1.000,00

5 cotas
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Telão na Entrada do Evento



Adesivo aplicado no banheiro (interno e externo) para
posicionamento diferenciado da marca e campanha da sua
empresa

• Tamanho do adesivo:  A definir;
• Arte do anúncio deverá ser aprovada pela INSIGHT 

FEIRAS & NEGÓCIOS;
• Produção e aplicação do adesivo por conta do expositor; 
• Quantidade: 8 unidades.

INVESTIMENTO:
R$ 4.000,00

Cota Exclusiva
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Adesivo de banheiro

SEU 
ANÚNCIO 

AQUI

*Figura ilustrativa 



Esta peça é aplicada sobre o carpete e pode traçar uma
rota até seu estande.
Grande destaque e visibilidade para sua empresa.

• Adesivo: 1 m x 1m;
• A arte do adesivo deverá ser enviada pela empresa expositora  e aprovada pela 

organização da feira antes da impressão; 
• A impressão e a instalação será de responsabilidade da  INSIGHT FEIRAS & 

NEGÓCIOS;
• Quantidade: 6 adesivos.

INVESTIMENTO:
R$ 4.000,00

4 Cotas disponíveis
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Adesivo de Chão (Caminho)

*Figura ilustrativa 

SUA MARCA
AQUI



Sua marca posicionada em local estratégico aos visitantes
de todo o mercado de saúde do Norte e Nordeste do Brasil.

• Totem Dupla face:  medida a definir
• A impressão e a instalação será de responsabilidade da  

INSIGHT FEIRAS & NEGÓCIOS;
• O expositor deve enviar a sua logomarca;
• Quantidade:  10 unidades.

INVESTIMENTO:
R$ 2.500,00

Cota Exclusiva
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Tótem de Sinalização 

*Figura ilustrativa 

Sua marca



Espaço reservado para inserção de logomarca do 
anunciante em lixeiras que ficam localizadas nas áreas 
internas do evento.
Inserção de logomarca em 1 das faces da lixeira. 

• Tamanho: 0,40x0,15m;
• 250 unidades;
• A arte e produção das lixeiras são de responsabilidade da empresa expositora;
• A  instalação e localização das lixeiras é de responsabilidade da  INSIGHT FEIRAS & 

NEGÓCIOS;
• Nas lixeiras deverá conter a logomarca da HospitalMed e da Insight Feiras & 

Negócios.

INVESTIMENTO:
R$ 1.500,00

Cota Exclusiva
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Logomarca nas Lixeiras

*Figura ilustrativa 



A sua marca com grande destaque no evento, desde a
entrada o seu cliente já vai estar conectado com a sua
empresa.

• Tamanho: 0,40x0,15m;
• 250 unidades;
• A arte e produção das lixeiras são de responsabilidade da empresa expositora;
• A instalação e localização das lixeiras é de responsabilidade da  INSIGHT FEIRAS & 

NEGÓCIOS;
• Nas lixeiras deverá conter a logomarca da HospitalMed e da Insight Feiras & 

Negócios.

INVESTIMENTO:
R$ 4.000,00

Cota Exclusiva
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Blimp Aéreo – Área Externa

*Figura ilustrativa 



Gerando negócios antes mesmo do evento
acontecer. Sua marca sendo divulgada para um
público de qualidade.

• Post no Facebook;
• Post no Instagram;
• Matéria no portal da HOSPITALMED;
• Disparo de newsletter para uma base de compradores com

encaminhamento de mailing de quem clicou na newsletter.

INVESTIMENTO:
R$ 500,00
40 Cotas
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Kit Marketing

*Figura ilustrativa 



Uma boa visibilidade para a sua marca durante o
evento. Os visitantes utilizam esse material
como fonte de informação. Não perca essa
oportunidade.

• Tiragem: 5.000 unidades
• O patrocinador é responsável pelo layout que deve ser aprovado

pelo promotor
• Medida: 9cm x 15,7cm

INVESTIMENTO:
R$ 2.000,00

Cota Exclusiva
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Mapa de Bolso - Anúncio

*Figura ilustrativa 

SEU ANÚNCIO 
AQUI

SEU ANÚNCIO 
AQUI



Uma boa visibilidade para a sua marca durante o
evento. Os visitantes utilizam esse material
como fonte de informação e localização dos
expositores e conteúdo. Não perca essa
oportunidade.

• Tiragem: 5.000 unidades
• O patrocinador é responsável pelo layout que deve ser aprovado

pelo promotor.
• Medida: 27cm x3,5cm

INVESTIMENTO:
R$ 1.000,00

Cota Exclusiva
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Mapa de Bolso - Rodapé

*Figura ilustrativa 

SEU ANÚNCIO 
AQUI



INVESTIMENTO:
R$ 500,00
10 Cotas
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Mapa de Bolso - Destaque

*Figura ilustrativa 

Uma boa visibilidade para a sua marca durante o
evento. Os visitantes utilizam esse material
como fonte de informação. Não perca essa
oportunidade.

• A sua logomarca identifica a localização do seu estande na planta
• Tiragem: 5.000 unidades
• O patrocinador deve enviar a sua logomarca.



A sua oportunidade de alcançar um público
específico que tem objetivo de se aperfeiçoar e
buscar conhecimento.

• Logomarca aplicada na entrada do auditório;
• 1 palestra do patrocinador;
• O patrocinador deve enviar a sua logomarca na medida e formato

especificados pelo promotor.

INVESTIMENTO:
R$ 2.500,00 (Não Expositor)

R$ 750,00 (Expositor)
15 Cotas sendo 3 por auditório
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Auditórios 

*Figura ilustrativa 



INVESTIMENTO:
R$ 1.000,00

Cota Exclusiva
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Auditório Master

*Figura ilustrativa 

INVESTIMENTO:
R$ 5.000,00 (Não Expositor)

R$ 1.500,00 (Expositor)
3 Cotas 

A sua oportunidade de alcançar um público
específico que tem objetivo de se aperfeiçoar e
buscar conhecimento.

• Logomarca aplicada no backdrop do auditório;
• 1 palestra do patrocinador;
• O patrocinador deve enviar a sua logomarca na medida e formato

especificados pelo promotor.



INVESTIMENTO:
R$ 1.000,00

Cota Exclusiva

Entrega de Convites

*Figura ilustrativa 

INVESTIMENTO:
R$ 6.000,00 (Não Expositor)

R$ 3.000,00 (Expositor)
8 Cotas 

Uma oportunidade para a sua marca
literalmente ir até o seu cliente. Mais de 2000
estabelecimentos de saúde irão receber convites
da HOSPITALMED em mãos. Que tal a sua marca
ir junto?

• Logomarca na camisa da pessoa que fará a entrega dos convites;
• O patrocinador recebe todo mailing ao final das entregas dos

convites;
• Entrega de material promocional e/ou brindes do patrocinador

junto com o convite da HOSPITALMED.

*O patrocinador deve enviar a sua logomarca.

A sua 
logomarca 

aqui



Menu de Opções 
Peças Formato

Cotas  Disponíveis
Investimento (por cota)

Cordão Credencial - 1 R$ 5.000,00

Banner PinMap 2,5m x 2,0 4 R$ 3.000,00

Telão na entrada no evento Vídeo 15s 5 R$ 1.000,00

Adesivação no Banheiro a definir 1 R$ 4.000,00

Adesivo de Chão (caminho) 1 m x 1 m 4 R$ 4.000,00

Totem de Sinalização A definir 1 R$ 2.500,00

Lixeiras • 0,40 m x 0,15m 1 R$ 1.500,00

Blimp – área externa - 1 R$ 4.000,00

Kit Marketing conteúdo 50 R$ 500,00

Mapa de Bolso – anúncio 9cm x 15,7cm 1 R$ 2.000,00

Mapa de Bolso – Rodapé 27cm x3,5cm 1 R$ 1.000,00

Mapa de Bolso - Destaque - 10 R$ 500,00

Auditórios - 15 R$ 2.500,00 (Não Expositor)
R$ 750,00 (Expositor)

Auditório Master - 3 R$ 5.000,00 (Não Expositor)
R$ 1.500,00 (Expositor)

Entrega de Convites em 6 estados do Nordeste - 8 R$ 6.000,00 (não expositor)

R$ 3.000,00 (expositor)
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Contato

Carol.baia@hospitalmed.com.br
Tel (81) 3049-2449
Tel (81) 3049-2549

Entre em contato com nossa equipe comercial:

Realização, Promoção e Organização:



APOIOS E PATROCÍNIO 2018


