C O M E R C I A L

ATUAL ,
DIGITAL ,
PAPERLESS

Mensagem de
boas vindas

Olá, pessoal!
Uma nova gestão, um novo ciclo, mesmas metas: troca de
conhecimento, interação e networking.
Temos muita satisfação em lançar oficialmente o XXIV
Congresso Brasileiro de Nutrição Parenteral e Enteral 2021
mantendo o grande objetivo desta sociedade desde sua
fundação, propagar conhecimento e aprimorar cada vez
mais o cuidado com o paciente.

Organização e Realização:
A tradição do evento já fala por si só e para a próxima edição
estamos planejando novidades para aproximar pessoas com
um toque especial de interatividade e modernidade.

Melina:
“tenho um
recado
pra você”

O local escolhido não poderia ser melhor! Uma cidade inédita
e cheia de belezas naturais, Maceió. Vamos aproveitar toda
troca de conhecimento em grande estilo integrando ciência e
descontração. Serão dias intensos e inesquecíveis.
Vamos juntos em mais este desafio.
Sejam todos muito bem vindos! Nos vemos lá,

Melina Castro
Presidente da BRASPEN
Gestão 2020-2021
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Comissão
Científica

Membros da Comissão Científica

Antonio Carlos Ligoki Campos

Leticia Fuganti Campos

Carlos Daniel Magnoni

Liane Nunes de Matos

Claudia Satiko Matsuba

Maria Cristina Gonzalez

Clarissa Martins Zambelli

Maria de Fátima Lago

Dan Waitzberg

Maria Isabel Davisson Correia

Daniela Gomes

Melina Gouveia Castro

Diana Dock Nascimento

Ricardo Rosenfeld

Diogo Oliveira Toledo

Rodrigo Costa

Gabriela Giglio

Silvia Maria Fraga Piovaccari

Guilherme Duprat Ceniccola

Thaisa de Assis

Ivens Giacomassi

Thiago Gonçalves

José Eduardo Aguilar Nascimento

Wander Campos

Juliana Tepedino

5

Comissão
de Trabalhos

Membros da Comissão
de Trabalhos Científicos
Odery Ramos
Izaura Merola Farias
Lauro Araki
Sandra Justino
Estela Rabito
Leticia Campos
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Programa
Preliminar

Principais temas

> Ganho de massa muscular, o principal desfecho a ser perseguido?

> Proteína, proteína, proteína!

> Desafios da terapia nutricional em oncologia nas diferentes fases

> Pesquisas em terapia nutricional: qualidade x quantidade

> Atividade Física: resposta inflamatória muito além da academia

> Colágeno, peptídeo de colágeno ou colágeno hidrolisado

> Estratégias práticas da Terapia Nutricional na UTI

> Disglicemia, variabilidade glicêmica e diabetes

> Desnutrição hospitalar, um tópico antigo que não sai de moda

> Transdisciplinaridade: um conceito ainda distante?

> Impacto da microbiota intestinal na saúde e na doença

> Terapia nutricional: custo ou valor?

> Terapia Nutricional em pediatria, bem mais que um adulto pequeno

> A importância da terapia nutricional no pós alta

> Alimentação na infância, do ideal ao possível

> Novos horizontes da Terapia Nutricional Oral

> Manual prático do paciente cirúrgico: Pré-habilitação, abreviação, reabilitação

> Nutrientes específicos na terapia nutricional: doses e efeitos

> Estratégias no emagrecimento, o que há de novo?

> Falência Nutricional: velhos e novos desafios

> Quebrando paradigmas da Nutrição Parenteral

> Cicatrização: o tema da vez!

> Avaliação da composição corporal da teoria a prática

> Disfagia: um grande obstáculo da terapia nutricional

> Envelhecimento e nutrição: viver x sobreviver

> Sarcopenia, miopenia ou baixa muscularidade
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Sobre

MACEIÓ
A Cidade
Com sol praticamente o ano todo, beleza natural indescritível, praias
de águas cristalinas e gastronomia de dar água na boca, Maceió
é um excelente destino para se visitar.
Como chegar?
Existem vôos diretos partindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília,
Belo Horizonte, Salvador, Recife e Aracaju.
De outras cidades é preciso fazer conexão em alguma dessas cidades.
Transporte
O aeroporto fica distante da cidade, à 25 km da orla urbana. Do aeroporto
saem ônibus da Viação Veleiro para Ponta Verde e também há oferta de táxi
para o percurso. Uber pode ser uma opção mais econômica.
Para deslocamentos dentro da cidade os percursos são curtos e podem
ser feitos de táxi ou Uber.
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Hotéis
e Turismo
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Hotéis e outras
informações
O hotel oficial - Jatiúca Hotel & Resort
Av. Álvaro Otacílio, 5500 - Jatiúca, Maceió - AL
Uma equipe exclusiva de profissionais qualificados estará
de braços abertos para receber e promover atividades
complementares do nosso Congresso. São 62 mil metros
quadrados em frente a praia.
Agência de turismo e hotéis cadastrados
A nossa organização está selecionando as melhores opções
de hotéis e agências de turismo na região para atender a todos.
Divulgaremos no decorrer da nossa programação
informações e contatos.
Turismo
Há muitas praias para conhecer nos arredores de Maceió.
Divulgaremos alguns passeios que vocês poderão agregar
à ida ao Congresso (opcionais).
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Centro de
Convenções
11

Ruth Cardoso

O centro de convenções
Totalmente climatizado, à 5 km da rede hoteleira
e dos principais serviços da cidade, recentemente
foi ampliado em mais de 7.000m2 passando a oferecer
uma estrutura ainda melhor.
O nosso Congresso ocupará o pavilhão de feiras
com área de 4.727m2.
Rua Celso Piatti, 280-372 - Jaraguá, Maceió - AL
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Cotas

PACOTES DE PATROCÍNIO

Cota Diamante (exclusiva)

Cota Ouro

Benefícios

Benefícios

Área diferenciada de 36m2 para montagem de stand no pavilhão da feira

Área de 18m2 para montagem de stand no pavilhão da feira

Pacote de 40 inscrições

Pacote de 15 inscrições

Um simpósio exclusivo com a primeira escolha de data e horário

Desconto para compra de simpósios

Marca na cenografia do evento em destaque

Marca na cenografia do evento

Logo e link para o site da empresa no site do Congresso

Logo e link para o site da empresa no site do Congresso

Marca nos telões dos auditórios principais nos intervalos

Marca nos telões dos auditórios principais nos intervalos

Investimento

R$ 242.000,00

Investimento

Cota Platina

Cota Prata

Benefícios

Benefícios

Área de 24m2 para montagem de stand no pavilhão da feira

Stand com montagem básica* de 9m2 no pavilhão da feira

Pacote de 20 inscrições

Pacote de 10 inscrições

Desconto para compra de simpósios

Marca na cenografia do evento

Marca na cenografia do evento

Logo e link para o site da empresa no site do Congresso

Logo e link para o site da empresa no site do Congresso

Marca nos telões dos auditórios principais nos intervalos

Marca nos telões dos auditórios principais nos intervalos

Investimento

Investimento

R$ 198.000,00

R$ 109.000,00

R$ 58.500,00

*itens extras a serem contratados exclusivamente com a montadora oficial.
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Planta da Feira
O centro de convenções

> Planta preliminar, será ajustada conforme venda de cotas e stands avulsos.
> Manual da feira será disponibilizado com no mínimo 6 meses de antecedência para o planejamento das empresas.
> Contatos da montadora oficial serão divulgados para cotações de montagens e ou complementos.
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Simpósios
O Simpósio
> Incluído no valor: apresentação do simpósio da
empresa em auditório / sala do evento já equipada
com recursos de audio visual;
apoio à recepção dos participantes; inserção do
nome do simpósio e da empresa no programa
oficial e divulgação nos veículos de comunicação
do Congresso.
> Não incluso: refeições, tradução simultânea,
despesas com palestrantes.
Valores
> R$ 60.000,00
Agendamento com a Comissão para
os dias 25, 26 e 27/out.
> R$ 40.000,00
Valor com desconto para 2 horários de almoço,
agendamento com a Comissão, dias 26 e 27/out.
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Experiências
de marca
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Novas ativações gerando
VALOR PARA SUA MARCA

1

Pacote de ativações digitais
com divulgação de marca
diferenciada

2

Assinatura do
Credenciamento/ Acesso
ao Evento com painel
de LED em destaque

Para o Congresso de 2021 queremos oferecer
experiências únicas e personalizadas
para cada uma das empresas envolvidas

3

Assinatura de
brindes exclusivos

O nosso propósito é gerar atratividade e dar
destaque as marcas que estarão conosco
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4

Assinatura da
sala VIP / Media Desk

5

Assinatura da
área lounge para
congressistas

6

Vídeo* de divulgação em
destaque no painel eletrônico
de programação
*Produção de vídeos não inclusa

CADA AÇÃO SERÁ PERSONALIZADA E EXCLUSIVA
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7

Naming dos auditórios
principais com vídeo* de
divulgação nos intervalos
*Produção de vídeos não inclusa
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Assinatura da nossa festa
com destaque da marca
na camiseta, nosso abada,
e ingressos inclusos

9

Assinatura
da área de
E-posters

Consulte outras opções de customização para a sua marca
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NOVAS
ATIVAÇÕES
gerando valor
para sua marca

BRASPEN

Pacote de 3 postagens em redes
sociais do Congresso, previamente
acordados com a comissão

Além das cotas exclusivas
teremos algumas outras opções
para complementar as suas ações

Uso, mediante agendamento,
da nossa arena multiuso que será
montada no pavilhão da feira e já
estará equipada para pequenas
apresentações (até 100 pessoas)

Pacote de 3
push notifications
(mensagens) no
App do evento

Inserção de banner de divulgação do anunciante
em 10 peças de e-mail marketing do Congresso

Cada experiência será montada sob medida para você
*Consulte o nosso comercial para a composição de pacotes especiais.
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Contatos:
Comercial:
Thaísa de Assis
adm@braspen.org
+55 (11) 3889-9909
+55 (17) 99775-0581
Organização:
Vanice Freitas
contato@braspen.org
+55 (11) 3889-9909
+55 (11) 94748-3609

Organização e Realização:

