MANUAL DO PATROCINADOR

VINCULAÇÃO DE LOGOMARCAS

As empresas que tiverem como contrapartidas a vinculação de
logomarca nos materiais do evento, deverão enviar os arquivos nos
seguintes formatos:
Formato: PNG e PDF (nas cores para aplicar em fundos escuro ou
claros e com transparência).
Prazo de envio até 17/09

LOGOS

EXIBIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS NOS INTERVALOS DA
PROGRAMAÇÃO DO EVENTO
FORMATO DE ENVIO : MP4
RESOLUÇÃO: 1920X1080px (FULL HD)
DETALHES
- Os vídeos devem ter a duração prevista em contrato;
- Veriﬁcar a quantidade de vídeos disponíveis em seu contrato de patrocínio
COMO ENVIAR?
Enviar na plataforma de compartilhamento de arquivos de sua preferência
para o e-mail de: suportepoa@ccmew.com.
Ex: WeTransfer, DropBox, 4shared e etc.

VÍDEO INSTITUCIONAL
Prazo de envio até 01/10

VIDEOS INSTITUCIONAIS

DISPARO DE NEWSLETTER ELABORADA PELO PATROCINADOR
PARA OS INSCRITOS NO EVENTO
FORMATO DE ENVIO: HTML

RESOLUÇÃO: Largura de 650px por altura variável
DETALHES
-As newsletters passarão por um processo de aprovação junto a
comissão do evento
-O patrocinador deverá incluir o ASSUNTO do e-mail e a data e
horário sugerido para disparo.
-O evento reserva-se o direito de alterar a data e horário de disparo caso
o patrocinador envie o material após o prazo de envio.
COMO ENVIAR?
O arquivo e os detalhes
suportepoa@ccmew.com

deverão

ser

Prazo de envio até 01/10

NEWSLETTERS
NEWSLETTER

enviado

para

o

e-mail:

SIMPÓSIO SATÉLITE
DIA E HORÁRIO
Veriﬁque o dia e horário de seu simpósio no contrato de patrocínio.
DURAÇÃO
30 minutos total de simpósio, com possibilidade de interatividade ao vivo.
DETALHES
-O patrocinador é responsável pelo envio do TEMA E PALESTRANTE
da sua aula para organização do evento até o dia 24/09.
-Deve ser enviado a organização do evento um roteiro do simpósio,
com as
especiﬁcações de tempos, contatos dos palestrantes e
moderadores e demais detalhes pertinentes até o dia 24/09.
-Os palestrantes deverão estar disponíveis para conexão uma hora antes do
ínicio do simpósio. Esse tempo serve para alinhamento da aula junto a
equipe técnica do evento, teste de conexão e esclarecimento de eventuais
dúvidas.
-Caso o patrocinador disponha de tempo para responder as dúvidas da
platéia, deve-se identiﬁcar o moderador que será o responsável pelo
recebimento dessas perguntas.

SIMPÓSIOSATÉLITE
SATÉLITE
SIMPÓSIO

SIMPÓSIO SATÉLITE
RECOMENDAÇÕES
Recomendamos fortemente a gravação da aula por alguns motivos:
- Controle do tempo total de aula
- Problemas de conexão do palestrante no dia do evento
- Qualidade de internet do palestrante durante a aula.
A CCM conta com um setor especializado a atender a demandas
dos laboratórios. Para veriﬁcar valores de gravação para aulas do
evento, envie um e-mail para: suportepoa@ccmew.com
COMO ENVIAR?
O roteiro, tema e palestrante do evento, assim como o arquivo de
gravação da aula, caso a mesma seja feita, e detalhes do simpósio
deverão ser enviados para o e-mail: suportepoa@ccmew.com
CLIQUE AQUI E OBTENHA O MODELO DE ROTEIRO
PARA ENVIO A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO

Prazo de envio da gravação até 01/10

SIMPÓSIO
SATÉLITE
SIMPÓSIO SATÉLITE

SIMPÓSIO SATÉLITE ON DEMAND
FORMATO DE ENVIO: MP4

RESOLUÇÃO: 1920x1080px (FULL HD)
DETALHES
- O vídeo deve possuir até 30 minutos de duração;
- A aula será disponibilizada desde o primeiro dia de congresso;
- O simpósio ON DEMAND é totalmente gravado e sem possibilidade de
interação ao vivo;
- Os laboratórios com restrição de acesso a seu simpósio para não
prescritores, deverão sinalizar essa necessidade através do e-mail com
os demais detalhes.
- Caso queira gravar sua aula com o fornecedor oficial do congresso,
solicite proposta através do e-mail: suportepoa@ccmew.com.
COMO ENVIAR?
Enviar na plataforma de compartilhamento de arquivos de sua
preferência.
Ex: WeTransfer, DropBox, 4shared e etc.
Prazo de envio da gravação até 01/10

SIMPÓSIO ON
SIMPÓSIO
ON DEMAND
DEMAND

ESPAÇO VIRTUAL
DETALHES

Todos os expositores com essa contrapartida, receberão uma página
personalizada com as informações enviadas pela empresa à organização
do evento. Os congressistas terão acesso a landing page personalizada
através da feira virtual, que organizará os logos de patrocínio conforme a
ordem de investimento do patrocinador. A interação com os visitantes,
poderá ser feita através de chat.
MATERIAIS A SEREM ENVIADOS

LOGO: FORMATO PNG COM FUNDO TRANSPARENTE
APRESENTAÇÃO DA EMPRESA: TEXTO COM ATÉ 600 CARACTERES
CONTATOS DA EMPRESA: TELEFONE, E-MAIL, SITE
CONTATOS DO REPRESENTANTE: NOME, E-MAIL, TELEFONE (COM API
PARA WHATSAPP).
• VÍDEOS: ENVIO DE ATÉ 3 VÍDEOS PARA INCLUSÃO NO ESPAÇO VIRTUAL
JÁ HOSPEDADOS EM PLATAFORMAS DE TRANSMISSÃO (YOUTUBE OU
VIMEO)
• MATERIAIS PARA DOWNLOAD: CATÁLOGOS EM FORMATO PDF COM ATÉ
•
10 MB.
Prazo de envio da gravação até 01/10
•
•
•
•

ESPAÇO VIRTUAL
VIRTUAL
ESPAÇO

INSCRIÇÕES PATROCINADAS
COMO EFETUAR?
As inscrições patrocinadas deverão ser feitas diretamente no site do
evento. Segue abaixo um passo a passo para realizá-las:

Clique aqui e acesse o
manual de inscrição
DETALHES
-Após efetuar a inscrição, o médico receberá um e-mail com seus
dados de acesso
-O gerente do grupo cadastrado receberá uma cópia. Guarde todas as
cópias de seus médicos patrocinados, pois caso o médico alegue não
ter recebido a conﬁrmação, você pode encaminhá-la
-Caso seu convidado e o gerente do grupo não tenham recebido as
devidas conﬁrmações, veriﬁque a caixa de SPAM
-As aulas do evento estarão disponíveis para serem assistidas
novamente em até 20 dias após o evento. Assim que diponibilizadas o
participante receberá uma notiﬁcação em seu e-mail.
Prazo de inscrição até 08/10
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MEETING THE EXPERTS
DETALHES
•

•

Após o término de toda programação, será disponibilizado um
espaço exclusivo para o patrocinador do evento, para que
apresentem discussões de casos relacionados ao tema de seu
interesse e realizem o debate ao vivo com a interação da plateia.
Serão disponibilizadas 20 inscrições para convite do patrocinador.
O patrocinador receberá um voucher para inclusão desses
convidados.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
•
•
•

O Meeting the Experts será uma atividade exclusiva, sem
concorrência de outras atividades;
Este espaço será fornecido com 40 minutos de duração. Todos os
inscritos no Brain poderão participar
É de responsabilidade da comissão científica do evento
desenvolver a programação da atividade, convidar um
coordenador e dois debatedores. (As sugestões dos convidados
para atividade, poderão ser em comum acordo com o
patrocinador).

MEET THE EXPERT

