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Relembre alguns momentos da  
Convenção Nacional Unimed de 2018





Para que o Sistema Unimed continue a crescer de forma sustentável, a Unimed 

do Brasil promoverá a 49ª Convenção Nacional Unimed, seu mais importante 

evento, de 1º a 4 de outubro de 2019, em Natal (RN).

Neste encontro, busca-se aprimorar a gestão das cooperativas, para que a 

marca Unimed continue sendo o maior sistema cooperativo de saúde no 

mundo, presente em 84% do território nacional e responsável por 17 milhões de 

beneficiários. O Sistema Unimed ainda conta com uma rede própria composta 

por 119 hospitais, 199 prontos atendimentos, 102 laboratórios e 131 centros de 

diagnósticos, sendo considerada a 2ª maior rede hospitalar privada do País.  

Sua grandeza e reputação tornam a Convenção Nacional o principal ponto de 

encontro das cooperativas Unimed e de grandes fornecedores e empresas do 

setor de saúde. Pois, paralelo à programação, oferece sua renomada Feira de 

Negócios, espaço ideal para a realização de lançamentos e apresentação de 

novos produtos, soluções e serviços.

Já a programação em plenária é rica em experiências e convergência de temas 

relacionados ao universo Unimed e o cooperativismo, além dos rumos do País.

A edição de 2018 conquistou recorde de público: cerca de 1.600 dirigentes, 

gestores, parceiros, autoridades e convidados brasileiros e internacionais. Já a 

Feira reuniu 270 expositores, 45 estandes e 19 balcões.

E você pode fazer parte deste grande evento! Torne-se um investidor!

CONVENÇÃO

NACIONAL



• Fortalecer o relacionamento com as cooperativas  

Unimed, em especial com os profissionais que detêm 

o poder de decisão nas empresas

• Exposição da marca para o público de especialistas 

e formadores de opinião, além de atrela-la à marca  

da Unimed, vencedora do prêmio Top of Mind 26  

vezes consecutiva

• A Unimed possui a 2ª maior rede hospitalar privada, além 

de inúmeros recursos próprios que são clientes  

em potencial

Por que
Investir?



• Espaço para montagem de estande de 50 m²

• Oito (8) inscrições completas (palestras e refeições de 
confraternização)

• Mensagem de agradecimento e reconhecimento na 
abertura e no encerramento do evento, com logotipo 
do patrocinador oficial no telão do auditório da plenária 
principal (produzida pela organizadora do evento)

• Anúncio de uma (1) página no Catálogo do expositor 
para as pastas dos convencionais (material fornecido  
pelo patrocinador)

• Logotipo na aba Patrocinadores do hotsite do evento com 
link para o site da empresa patrocinadora

• Logotipo no aplicativo Eventos Unimed

• Logotipo nos crachás dos convencionais 

• Apresentação de um (1) vídeo de 30 segundos no auditório, 
uma vez por dia (material fornecido pelo patrocinador)

• Anúncio de uma (1) página (localização a definir) ou 
publieditorial na edição da revista Unimed BR publicada 
após o evento (material fornecido pelo patrocinador)

Cota
Safira R$ 300mil



Cota
Esmeralda
• Espaço para montagem de estande de 25 m²

• Seis (6) inscrições completas (palestras e refeições de 
confraternização)

• Mensagem de agradecimento e reconhecimento na 
abertura e no encerramento do evento, com logotipo 
do patrocinador oficial no telão do auditório da plenária 
principal (produzida pela organizadora do evento)

• Anúncio de meia página (1/2) no Catálogo do expositor 
para as pastas dos convencionais (material fornecido pelo 
patrocinador)

• Logotipo na aba Patrocinadores do hotsite do evento com 
link para o site da empresa patrocinadora

• Logotipo no aplicativo Eventos Unimed

R$ 70mil



Cota
Ouro
• Montagem básica do estande de 12 m²

• Quatro (4) inscrições completas (palestras e refeições de 
confraternização)

• Mensagem de agradecimento e reconhecimento na 
abertura e no encerramento do evento, com logotipo 
do patrocinador oficial no telão do auditório da plenária 
principal (produzida pela organizadora do evento)

• Anúncio de um terço da página (1/3) no Catálogo do 
expositor para as pastas dos convencionais (material 
fornecido pelo patrocinador)

• Logotipo na aba Patrocinadores do hotsite do evento com 
link para o site da empresa patrocinadora

• Logotipo no aplicativo Eventos Unimed

R$ 42mil



Cota
Prata
• Montagem básica do estande de 9 m²

• Duas (2) inscrições completas (palestras e refeições de 
confraternização)

• Anúncio de um quarto da página (1/4) no Catálogo do 
expositor para as pastas dos convencionais (material 
fornecido pelo patrocinador)

• Logotipo na aba Patrocinadores do hotsite do evento

• Logotipo no aplicativo Eventos Unimed

R$ 32mil



Cota
Bronze
• Montagem básica do estande de 6 m²

• Uma (1) inscrição completa (palestras e refeições de 
confraternização)

• Anúncio de um quinto da página (1/5) no Catálogo do 
expositor para as pastas dos convencionais (material 
fornecido pelo patrocinador)

• Logotipo na aba Patrocinadores do hotsite do evento

• Logotipo no aplicativo Eventos Unimed

R$ 30mil



Cota
Apoio R$ 5mil

• Não contempla balcão nem estande

• Uma (1) inscrição completa (palestras e refeições de 
confraternização)

• Logotipo na aba Patrocinadores do hotsite do evento

• Logotipo no aplicativo Eventos Unimed

Cota
Espaço
de Negócios
• Balcão adesivado com logotipo da empresa 

(não contempla estande)

• Uma (1) inscrição completa (palestras e refeições 
de confraternização)

• Logotipo na aba Patrocinadores do hotsite do evento

• Logotipo no aplicativo Eventos Unimed

R$ 10mil



Patrocínios
Adicionais

Patrocínio de um palestrante (exposição da marca em painel 
com suporte para cartão de visita, exposição de banner no 
evento e um vídeo de até um minuto em plenária antes da 
palestra patrocinada) - R$ 20 mil

Capa em cadeiras no auditório principal (criação e produção 
sob responsabilidade do patrocinador) - R$ 15 mil

Capa em cadeiras no restaurante (criação e produção sob 
responsabilidade do patrocinador) - R$ 15 mil

Logotipo na pasta ou bolsa convencional do evento - R$ 15 mil

Logotipo no cordão do crachá do evento - R$ 10 mil

Logotipo nas pulseiras do evento - R$ 10 mil

Exibição de vídeo de até 30 segundos durante a  
programação - R$ 8 mil

Exposição de totem com vídeo da empresa na Feira de 
Negócios (locação e instalação do totem sob responsabilidade 
do patrocinador) - R$ 8 mil

Entrega de brinde no almoço do evento (produção e entrega 
do brinde sob responsabilidade do patrocinador, com 
aprovação da organização) - R$ 4.300

Entrega de brinde no jantar de abertura ou de encerramento 
(produção e entrega do brinde sob responsabilidade do 
patrocinador, com aprovação da organização) - R$ 4.300

Entrega de brinde na entrada do auditório (produção e entrega 
do material sob responsabilidade do patrocinador) - R$ 4 mil

Display na mesa de jantar (criação e produção sob 
responsabilidade do patrocinador, com aprovação da 
organização) - R$ 4 mil

Inserção de logotipo do patrocinador em oito (8) almofadas 
de 45 cm x 45 cm, no lounge da Feira de Negócios (produção 
sob responsabilidade do patrocinador, com aprovação da 
organização) - R$ 4 mil
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Patrocínios
Adicionais

Inserção de logotipo nas canetas distribuídas aos 
convencionais (logotipo fornecido pelo patrocinador e 
produção sob responsabilidade da organizadora) - R$ 3 mil 

Anúncio na timeline do app Eventos Unimed. Poderá estar 
associado ao site do patrocinador (criação da arte sob 
responsabilidade do patrocinador) - R$ 2 mil

Envio de dois (2) e-mails marketing da empresa para os 
convencionais (criação sob responsabilidade do patrocinador) 
- R$ 1.800

Exibição da marca em painel com suporte para cartão de visita 
- R$ 1.500

Banner de rodapé no app Eventos Unimed poderá estar 
associado ao site do patrocinador (criação da arte sob 
responsabilidade do patrocinador) - R$ 1.500

Exibição de vídeo na TV do lounge na feira de negócios com 
duração máxima de 2 minutos - R$ 1.500

Notificações (pushes) no app Eventos Unimed incentivando 
os convencionais a visitarem os estandes requisitar cota na 
secretaria/CAEX durante o evento - R$ 100

Patrocínio de cafés - A negociar

Patrocínio do jantar de abertura ou encerramento - A negociar

Ação de live marketing durante a Feira de Negócios (produção 
e execução da ação sob responsabilidade do patrocinador, 
com aprovação da organização) - A negociar

Patrocínio dos totens de carregadores para celulares na Feira 
de Negócios - A negociar

Adesivo de piso com o caminho até o estande do patrocinador 
(criação da arte do adesivo e instalação sob responsabilidade 
do patrocinador) - A negociar
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Anotações
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Eventos
2019

Seminário Jurídico, Contábil, 
Atuarial, Financeiro e Regulatório 
26 a 28 de junho 
São Paulo (SP)

Congresso Nacional Unimed 
de Gestão em Saúde* 
23 a 25 de julho 
São Paulo (SP)

Convenção Nacional Unimed* 
1º a 4 de outubro 
Natal (RN)

* Eventos que contemplam Feira de Negócios

CONTATO COMERCIAL DA FEIRA

Maria Bispo
T.: (11) 3265-4181

mariasantos@unimed.coop.br

Tatiany Anjos
T.: (11) 3265-4165

tatiany.anjos@unimed.coop.br

TATIANY
Flávia Schiochet

C.: (47) 9 8406-8745
flavias@unimedsc.com.br

Encontro Nacional da Marca, 
Gestão e Desenvolvimento 
29 a 31 de outubro 
São Paulo (SP)

Workshop de Intercâmbio 
27 e 29 de novembro 
São Paulo (SP)

Danilo Maciel
T.: (11) 3265-4184

danilo.maciel@unimed.coop.br

Eventos

2019
Fórum de Regulação e Conai 
22 a 24 de abril 
Brasília (DF)

Seminário Jurídico, Contábil, 
Atuarial, Financeiro e Regulatório 
26 a 28 de junho 
São Paulo (SP)

Congresso Nacional Unimed 
de Gestão em Saúde* 
23 a 25 de julho 
São Paulo (SP)

* Eventos que contemplam Feira de Negócios

CONTATO COMERCIAL DA FEIRA

Convenção Nacional Unimed* 
1 a 4 de outubro 
Em breve, mais informações

Encontro Nacional da Marca, 
Gestão e Desenvolvimento 
29 a 31 de outubro 
São Paulo (SP)

Workshop de Intercâmbio 
27 e 29 de novembro 
São Paulo (SP)

Maria Bispo
T.: (11) 3262-4181

mariasantos@unimed.coop.br

Tatiany Anjos
T.: (11) 3265-4165

tatiany.anjos@unimed.coop.br

Flávia Schiochet
C.: (47) 9 8406-8745

flavias@unimedsc.com.br

Danilo Maciel
T.: (11) 3265-4184

danilo.maciel@unimed.coop.br



Unimed do Brasil

Alameda Santos, 1827 - 10º andar 
Cerqueira César - São Paulo - SP

T.: (11) 3265-4000 
unimed.coop.br/eventos2019


