
SUA MARCA
EM EVIDÊNCIA!

XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA DO TRÁFEGO
III CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICOLOGIA DO TRÁFEGO

16 a 18 de Setembro
Windsor Barra Hotel

Rio de Janeiro/RJ



O evento será realizado de forma híbrida, 
trazendo renomados profissionais da área 
que irão abordar nas palestras e mesas 
redondas temas da atualidade, com enfoque 
nas novidades, discussões de melhorias e 
soluções para o setor.
Também haverá a realização de cursos 
pré-congresso com o objetivo de treinar e 

O CONGRESSO

As portas estão abertas para que você possa 
evidenciar a sua marca e potencializar a sua voz!

Promovido pela Abramet e Abrapsit, o Congresso traz a presença de diversos
especialistas, como médicos e psicólogos, agregando outros 
profissionais de trânsito, como advogados, gestores
e entidades do setor de trânsito. 

Esse pode ser o momento chave para que a sua marca 
possa alcançar o seu público-alvo de uma forma 
mais direta e assertiva!



R$ 50.000,00

COTA PLUS

Compartilhamento de Mailing;
12 inscrições para o evento;
Espaço para Exposição de 20m² na área do evento;
Logomarca no site, em todo material impresso e nas projeções do evento;
Colocação do material da empresa nas pastas dos congressistas (fornecido pelo patrocinador);
Veiculação de vídeo institucional com duração de até 30 segundos na abertura do evento 
fornecido pelo patrocinador);
Citação do nome do patrocinador pelo Mestre de Cerimônias na abertura e encerramento do evento.
Logomarca dentro da plataforma virtual do evento.

COTA PREMIUM

Inserção da marca na página do evento: Patrocinadores Premium;
Inserção de texto apresentação da empresa e call-to-action para o site da empresa ou vídeo institucional 
(material enviado pela empresa);
 Distribuição de Brindes e Material Publicitário no dia do evento;
Compartilhamento de Mailing;
Prioridade na escolha de espaço para lounges;
18 inscrições para o evento;
Espaço para Exposição de 30m² na área do evento;
Banner na página principal no site do evento;
Logomarca em destaque no site, em todo material impresso e nas projeções do evento;
Colocação do material da empresa nas pastas dos congressistas (fornecido pelo patrocinador);
Inserção da logomarca na credencial do evento;
Veiculação de vídeo institucional com duração de até 1 minuto na abertura do evento (fornecido pelo 
patrocinador);
Citação do nome do patrocinador pelo Mestre de Cerimônias na abertura e encerramento do evento.
Stand virtual dentro da plataforma de transmissão do evento.
Logomarca dentro da plataforma virtual do evento.
Logomarca na sinalização e a identificação das salas no local do evento.

R$ 80.000,00

COTA LIGHT

4 inscrições para o evento;
Espaço para Exposição na feira de 10m² na área do evento;
Logomarca no site, em todo material impresso e nas projeções do evento;
Citação do nome do patrocinador pelo Mestre de Cerimônias na abertura e encerramento do evento.

R$ 30.000,00
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1 SALA MEDICINA 2 SALA PSICOLOGIA 3 SECRETARIA
ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO

4 POSTO MÉDICO 5 IMPRENSA 6 APOIO

7 SALA VIP 8 SALA EXTRA

ESPAÇO DE 10m²

R$ 9.000

3 poltronas
1 tapete 
1 mesa de centro 

ESPAÇO DE 20m²

R$ 12.000

3 poltronas
1 sofá 2 lugares
1 tapete 
1 mesa de centro 

ESPAÇO DE 30m²

R$ 15.000

3 poltronas
2 sofás 2 lugares
3 cubos 
1 tapete
2 mesas de centro

Sabrina Knevitz
Organização 

(54) 99633-6679
sabrinaknevitz@gmail.com

Abramet
www.abramet.org.br

(11) 97422-4441
abramet@abramet.org.br

WINDSOR BARRA HOTEL
MAPA DO EVENTO

ESPAÇOS PARA EXPOSIÇÃO
ESTRUTURA DISPONÍVEL

Para garantir sua participação através de uma das cotas de patrocínio ou aquisição de 
um espaço de exposição, entre em contato com a organização: 


