SOBRE O
EVENTO
73° CBEn
Congresso Brasileiro de Enfermagem
O Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBEn) é um dos
maiores eventos deste campo de trabalho, e o maior promovido pela Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn) desde
1947. É um evento que congrega enfermeiras(os), técnicas(os), auxiliares em enfermagem e parteiras; estudantes em
formação técnica, de cursos de graduação e de pós-graduação;
docentes de instituições formadoras e sociedades de especialistas. É um espaço para compartilhamento de conhecimentos,
saberes e experiências e para debates que proporcionem o
fortalecimento político do campo da enfermagem ante à conjuntura nacional.
A complexidade do contexto pandêmico e o inédito de se enfrentar uma doença como a Covid-19 e seus impactos para o
campo da enfermagem, nos convida a refletir a partir das experiências vividas e a partir dos saberes produzidos na prática.
É impossível não considerar os danos causados pela pandemia
– com diferentes intensidades e consequências – às populações humanas e aos sistemas nacionais de saúde, especialmente, no sistema público (SUS), com impacto sobre a força
de trabalho em saúde e, consequentemente, nas condições
laborais, na saúde das trabalhadoras e trabalhadores e na formação em enfermagem.
Por isso em nossa 73ª edição, o tema central será:
“Impactos da pandemia no Brasil e os desafios para o campo da
enfermagem e saúde”

Também estaremos acolhendo, concomitantemente, o 7º
Seminário Nacional de Diretrizes de Enfermagem na Atenção
Básica em Saúde (SENABS) e o 6º Colóquio Latino Americano
de História da Enfermagem (CLAHEN).
Está previsto que ocorra em formato híbrido, com todas as
atividades disponíveis para participação online e algumas
atividades previstas para também contarem com participação presencial, para um público restrito, condicionada às
normas sanitárias em vigor no período da realização. Dentre
as atividades, estão previstas grandes conferências, mesas
de debates, apresentação de trabalhos científicos, mostra de
experiências profissionais, lançamentos de livros, provas de
títulos de especialistas, premiações de produções científicas,
feira de exposição de instituições e entidades parceiras, além
de atividades políticas e culturais, dentre outras.
Assim, aguardamos você de 16 a 19 de novembro de 2022,
no Fiesta Bahia Hotel, Salvador – BA, ou em plataforma virtual especificamente elaborada para atender as necessidades
de nosso Congresso. Estamos, ABEn Nacional e Seção Bahia,
organizando esse evento com a atenção, cuidado, reflexão e
posicionamento sobre os desafios do nosso tempo e prezando pela qualidade que tradicionalmente oferecemos ao nosso
campo profissional.
Esperamos você nessa experiência científica, política, cultural
e tecnológica!
Venha fazer desse 73° CBEn um marco histórico no país!

SOBRE A
INSTITUIÇÃO
ABEn é uma associação de caráter cultural, científico e político, com personalidade jurídica própria, de direito privado e
que congrega pessoas Enfermeiras; Técnicas em Enfermagem;
Auxiliares em Enfermagem; estudantes de cursos de Graduação
em Enfermagem e de Educação Profissional de Nível Técnico
em Enfermagem; Escolas, Cursos ou Faculdades de Enfermagem; Associações ou Sociedades de Especialistas que a ela se
associam, individual e livremente, para fins não econômicos.
Pautada em princípios éticos e em conformidade com suas
finalidades, a ABEn articula-se com as demais organizações
da Enfermagem brasileira, para promover o desenvolvimento político, social e científico das categorias que a compõem.
Compromete-se a promover a educação e a cultura em geral; e
a propor e defender políticas e programas que visem à melhoria da qualidade de vida da população e ao acesso universal e
equânime aos serviços social e de saúde.

LOCAL DO
EVENTO
A Bahia convida o mundo em todas as épocas do ano para um
grande encontro com a pluralidade. Um estado que carrega a
riqueza de um povo diverso e abriga um potencial turístico de
ponta a ponta. Sua Capital, Salvador, atrai os visitantes pela
sua cultura, em particular a comida e a música, pela natureza
exuberante e pela hospitalidade do seu povo.
A 73ª edição do Congresso Brasileiro de Enfermagem acontecerá no Fiesta Bahia Hotel, que fica localizado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 741 – Itaigara, Salvador- BA.

PÚBLICO
Com expectativa de 3 mil participantes, entre enfermeiras(os),
técnicas(os) e auxiliares em enfermagem e parteiras; estudantes em formação técnica, de cursos de graduação e de
pós-graduação; docentes de instituições formadoras e sociedades de especialistas.

ALGUMAS
VANTAGENS
DAS AÇÕES DE
PATROCÍNIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maior visibilidade;
Obter novos mercados;
Angariar novos clientes;
Trocar experiências;
Iniciar acordos de cooperação e alianças estratégicas;
Organizar os canais de distribuição;
Avaliar a competitividade da empresa;
Fazer o lançamento de novos produtos;
Apresentar inovações;
Fazer demonstrações educativas;
Auxiliar seu planejamento estratégico;
Aumento de Market share.

OURO
•
•
•
•
•

COTAS DE
PATROCÍNIO

•
•
•
•

Menção do Patrocinador na cerimônia de abertura;
Menção do Patrocinador na cerimônia de encerramento;
Inserção da logomarca no site;
Inserção da logomarca nas redes sociais do evento;
Inserção de logomarca na capa do vídeo do streaming –
Versão online do evento;
Aplicação da logomarca nos materiais impressos do congressista;
Inserção de 01 peça (folheto ou folder) na pasta do congressista;
09 Inscrições cortesia;
Espaço na área de exposição de 18m².

R$30.000,00

MASTER

PRATA

• Simpósio Satélite em horário de almoço (todos os custos
de hospedagem, passagem aérea, alimentação e traslado
correrão sob responsabilidade do patrocinador), indicado
de comum acordo com a Comissão Organizadora, para
apresentar atividade científica. A marca denominará a
atividade (por exemplo, Curso “empresa X”);
• Menção do Patrocinador na cerimônia de abertura;
• Menção do Patrocinador cerimônia de encerramento;
• Inserção da logomarca no site;
• Inserção da logomarca nas redes sociais do evento;
• Inserção de logomarca na capa do vídeo do streaming –
Versão online do evento;
• Aplicação da logomarca na sinalização;
• Aplicação da logomarca nos materiais impressos do congressista;
• Inserção de 01 peça (folheto ou folder) na pasta do congressista;
• inserção de brindes na pasta do congressista (produção
de responsabilidade do patrocinador);
• 12 Inscrições cortesia;
• Espaço na área de exposição de 24m².

•
•
•
•

R$50.000,00

Menção do Patrocinador na cerimônia de abertura;
Inserção da Logomarca no site;
Inserção da Logomarca nas redes sociais do evento;
Inserção de logomarca na capa do vídeo do streaming –
Versão online do evento;
• Aplicação da logomarca nos materiais impressos do congressista;
• 06 Inscrições cortesia;
• Espaço na área de exposição de 12m².

R$20.000,00

BRONZE
•
•
•
•

Menção do Patrocinador na cerimônia de abertura;
Inserção da Logomarca no site;
Inserção da Logomarca nas redes sociais do evento;
Inserção de logomarca na capa do vídeo do streaming –
Versão online do evento;
• 03 Inscrições cortesia;
• Espaço na área de exposição de 6m².

R$12.000,00

CONTRAPARTIDAS
CONTRAPARTIDAS

BRONZE

PRATA

OURO

MASTER

R$ 12.000,00

R$ 20.000,00

R$ 30.000,00

R$ 50.000,00

Menção do Patrocinador na cerimônia de abertura

x

x

Menção do Patrocinador na cerimônia de encerramento
Inserção da Logomarca no site

x

x

x
x
x

x
x
x

Inserção da Logomarca nas redes sociais do evento

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Inserção de logomarca na capa do vídeo do streaming –
Versão online do evento
Aplicação da logomarca nos materiais impressos do congressista
Inserção de 01 peça (folheto ou folder) na pasta do congressista
Inserção de brindes na pasta do congressista
(produção de responsabilidade do patrocinador)
Aplicação da logomarca na sinalização

x
x

Simpósio Satélite

x

Inscrições cortesia

03

06

09

12

Estande no local do evento

6m²

12 m²

18 m²

24m²

COTAS DE
MERCHANDISING
• Caneta (produção da patrocinadora - exclusivo)
R$ 6.000,00
• Bloco de anotações (produção da patrocinadora - exclusivo)
R$6.000,00
• Pasta de congressista (exclusivo)
R$ 30.000,00
• Inserção de material na pasta do congressista (encarte, folheto)
R$ 3.000,00

STANDS
OPÇÃO MONTAGEM BÁSICA
ASSEGURE O SEU STAND E OBTENHA O MÁXIMO DE
PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO!
Os stands de 6m² serão entregues aos expositores com
montagem básica, incluindo estrutura de alumínio, parede em
TS branco, carpete cinza grafite sob o piso, iluminados com 1
spot a cada 3 metros, 01 tomada 110V/300W a cada
3 metros, testeira simples.

LEGENDA:
STAND 3x2m - 30unds
POSTERS DIGITAIS – 5unds
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Amanda Ribeiro
comercial@gt5.com.br
+55 71 2102-6605
+55 71 99164-7800 (WhatsApp)

