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“INOVAÇÕES EM QUALIDADE DE VIDA EM UM MUNDO VUCA”

PÚBLICO ALVO
Gestores e profissionais de administração,
medicina, enfermagem, educação física,  nutrição, 
recursos humanos, assistentes  sociais, fisioterapia 
e psicologia envolvidos na  gestão de programas de 
qualidade de vida.
Estimamos a participação de 1.500 pessoas

CONGRESSO
BRASILEIRO
O Congresso Brasileiro reúne especialistas nacionais e 
internacionais.
A programação será de acordo com o tema da  edição 
e inclui cursos, mesas redondas,  debates, simpósios 
patrocinados, conferência, palestras,  workshops e 
apresentação de cases além de  sua tradicional 
Expo Qualidade de Vida toda em formato digital.

ABQV.ORG.BR/CONGRESSO

26 E 27 DE OUTUBRO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE QUALIDADE DE VIDA



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE QUALIDADE DE VIDA

CONGRESSO

LOTE 1 até 30/08LOTES LOTE 2 até 31/09

Pessoa jurídica associada

Pessoa jurídica não associada

Pessoa física associada

Pessoa física não associada

Nota de empenho empresa associada

Nota de empenho empresa não associada

Estudante - Pessoa Física Associada

Estudante - Pessoa Física Não Associada

R$ 600,00

R$ 1.000,00

R$ 360,00

R$ 600,00

R$ 750,00

R$ 1.250,00

R$ 450,00

R$ 750,00

R$ 990,00

R$ 1.650,00

R$ 270,00

R$ 450,00

R$ 900,00

R$ 1.500,00

R$ 540,00

R$ 900,00

LOTE 3 até o
Congresso



CURSOS

CURSOS
Curso Avulso

valor único por
curso, até o
congresso

Curso - Valor único,
por curso para

quem está escrito
no congresso

Pessoa jurídica associada

Pessoa jurídica não associada

Pessoa física / estudante associado

Pessoa física / estudante não associado

Nota de empenho empresa associada

Nota de empenho empresa não associada

R$ 360,00

R$ 600,00

R$ 216,00

R$ 360,00

R$ 396,00

R$ 660,00

R$ 180,00

R$ 300,00

R$ 108,00

R$ 180,00

R$ 198,00

R$ 330,00

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE QUALIDADE DE VIDA



OUROBENEFÍCIOS
Espaço do Stand 3D

Logo da empresa com espaço clicável com direcionamento para site

Banners com marca/produto

Inserção do video institucional (link externo do Youtube)

Material para download

Contato com o representante da empresa por e-mail ou whats-app

Inserção de 1 catálogo de produtos da empresa para exposição (Pdf download)

Enquete & Pesquisa

Sala de bate papo exclusiva via Zoom (1 responsável por empresa será o anfitrião e fará o
controle da sala de reunião com até 100 participantes com horário pré estabelecido)

Tamanho G

X

X

X

X

X

X

X

5

Backdrop 1

2 (Plenária)

1 (Plenária)

Todos

Cota Bronze

R$ 45.000,00

1 ano

10%

PREÇO COTAS

Inserção de vídeo institucional na vinheta do congresso (2 vídeos de até 1 minuto na plenária) 

Divulgação da logomarca em todo material digital (email, site, plataforma do evento)

Divulgação da logomarca nos slides de intervalo

Menção pelo mestre de cerimônia durante o evento* (abertura e final de evento)

Gratuidade para os clientes visitarem a feira 

Inscrições de cortesia cursos pré congresso 

Inserção de material digital na sacola virtual dos participantes - link

Mailing completo dos participantes do evento 

Simpósio Patrocinado*** (logo, banner, template customizado)

Vitrine de Serviços no site da ABQV

Desconto para clientes nas inscrições do congresso**

Ação promocional pré congresso, até 2 disparos de email mkt para base mailing geral 
da ABQV* (1 disparo base toda, 2 disparo quem não abriu)

Associaç ão ABQV*

Sócio mantenedor da ABQV

Métrica do evento

Inscrições de cortesia para o congresso 50

20

X

X

X

X

X

X

X

X

COTA
OURO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE QUALIDADE DE VIDA



PRATABENEFÍCIOS
Espaço do Stand 3D

Logo da empresa com espaço clicável com direcionamento para site

Banners com marca/produto

Inserção do video institucional (link externo do Youtube)

Material para download

Contato com o representante da empresa por e-mail ou whats-app

Enquete & Pesquisa

Sala de bate papo exclusiva via Zoom (1 responsável por empresa será o anfitrião e fará 
ao controle da sala de reunião com até 100 participantes com horário pré estabelecido)

Tamanho M

X

X

X

X

X

X

4

salas paralelas

1 salas paralelas

1 salas paralelas

R$ 25.000,00

1 ano

5%

PREÇO COTAS

Inserção do video institucional para Inserção de vídeo institucional na vinheta do congresso
(1 vídeo de até 1 minuto)

Divulgação da logomarca em todo material digital (email, site, plataforma do evento)

Divulgação da logomarca nos slides de intervalo

Menção pelo mestre de cerimônia durante o evento* (abertura e final de evento)

Inscrições de cortesia para o congresso

Gratuidade para os clientes visitarem a feira 

Inscrições de cortesia cursos pré congresso

Inserção de material digital na sacola virtual dos participantes - link

Mailing completo dos participantes do evento 

Simpósio Patrocinado*** (logo, banner, template customizado)

Vitrine de Serviços no site da ABQV

Desconto para clientes nas inscrições do congresso**

Métrica do Evento 

X

10

25

X

X

X

X

X

COTA
PRATA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
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BRONZEBENEFÍCIOS
Espaço do Stand 3D

Logo da empresa com espaço clicável com direcionamento para site

Banners com marca/produto

Inserção do video institucional (link externo do Youtube)

Material para download

Contato com o representante da empresa por e-mail ou whats-app

Sala de bate papo exclusiva via Zoom (1 responsável por empresa será o anfitrião e fará 
o controle da sala de reunião com até 100 participantes com horário pré estabelecido)

Tamanho P

15

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6 meses

X

2

R$ 12.000,00PREÇO COTAS

Divulgação da logomarca em todo material digital (email, site, plataforma do evento)

Menção pelo mestre de cerimônia durante o evento* (abertura e final de evento)

Gratuidade para os clientes visitarem a feira 

Inscrições de cortesia cursos pré congresso

Inscrições de cortesia para o congresso

Inserção de material digital na sacola virtual dos participantes - link

Vitrine de Serviços no site da ABQV

Métrica do Evento 

COTA
BRONZE

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE QUALIDADE DE VIDA



COTA
EXPOSITOR

EXPOSITORBENEFÍCIOS
Espaço do Stand 3D 

Logo da empresa com espaço clicável com direcionamento para site

Banners com marca/produto

Inserção do video institucional (link externo do Youtube)

Material para download

Contato com o representante da empresa por e-mail ou whats-app

Sala de bate papo exclusiva via Zoom (1 responsável por empresa será o anfitrião e fará 
o controle da sala de reunião com até 100 participantes com horário pré estabelecido)

Tamanho PP

5

2

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

R$ 6.000,00PREÇO COTAS

Divulgação da logomarca em todo material digital (email, site, plataforma do evento)

Gratuidade para os clientes visitarem a feira 

Inscrições de cortesia cursos pré congresso 

Inscrições de cortesia para o congresso

Inserção  de material digital na sacola virtual  dos participantes 

Métrica do Evento 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE QUALIDADE DE VIDA



OUTRAS
EXPOSIÇÕES

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE QUALIDADE DE VIDA



ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE QUALIDADE DE VIDA

CONTATO
abqv@abqv.org.br

financeiro@abqv.org.br

Mauro Machado
(11) 98187-5880
mauro@nominalrp.com.br
(11) 3063-5677 | (11) 2507-2009

Claudio Palombo
(11) 98229-6051
claudio@nominalrp.com.br
(11) 3063-5677 | (11) 2507-2009

Allan Rocha 
(11) 99444-4365
allan@nominalrp.com.br
(11) 3063-5677 | (11) 2507-2009 INSPIRAR VIDAS COM

SAÚDE E BEM ESTAR!

ABQV.ORG.BR/CONGRESSO

www.nominalrp.com.br


