CIOBA 2022
APRESENTAÇÃO

Os impactos sanitários e econômicos que se instalaram no Brasil no último ano e meio têm afetado inclusive
a Odontologia, tanto os cirurgiões-dentistas como as empresas do ramo odontológico.
Apesar desse cenário desafiador, estamos conscientes da nossa missão, e confiantes de que juntos podemos
minimizar os efeitos negativos dessa crise, a ABO-BA tem
a imensa satisfação de realizar o nosso XX Congresso
Internacional de Odontologia da Bahia, nos dias 20, 21
e 22 de outubro de 2022, com o compromisso de fazer um
CIOBA nos moldes das edições anteriores, mas com o aperfeiçoamento e a superação necessários nesse contexto.
A Comissão Organizadora tem trabalhado exaustivamente com amor e dedicação para receber os participantes em um evento que nesta edição tem como tema
“A ética na Odontologia digital”; possibilitando aos

inscritos absorver conhecimentos que visam o intercâmbio entre acadêmicos, mestres, doutores e cientistas.
A programação científica terá mais uma vez uma atenção especial e contará a com a participação de grandes
profissionais que ministrarão diversas atividades como
simpósios, fóruns, painéis, mesas e uma série de atividades que primem pelo conhecimento. Será uma oportunidade única para encontrar odontólogos mundialmente
renomados, bem como grandes marcas do comércio e indústria da área odontológica sobejamente reconhecidas.
O nosso evento contará com uma área promocional
bem mais ampla e moderna, o que proporcionará aos Expositores uma melhor apresentação do que há de mais
atual da Indústria de materiais e equipamentos odontológicos nacionais e internacionais, bem como um excelente
espaço para o lançamento de produtos.

A COMUNIDADE ODONTOLÓGICA DO BRASIL
A Odontologia brasileira possui números impressionantes. São 227 mil profissionais, dos quais 43 mil
são especialistas e 40 mil acadêmicos. Com 187 faculdades de odontologia, além de técnicos em prótese
dental e pessoal auxiliar, tais como técnicos em higiene oral e assistentes de saúde oral, somando a isso
500 associações, dos quais 320 são células da ABO,
é a maior rede de associações de educação continuada do planeta. Esse enorme contingente está integrado ao resto da América Latina com seus 350 mil
dentistas. O CIOBA é uma grande oportunidade para
a indústria odontológica mostrar as inovações e produtos, fazendo ótimos negócios!

MELHOR VITRINE DO NORTE/NORDESTE
PARA LANÇAMENTOS DA INDÚSTRIA
Reunindo marcas líderes do setor, o CIOBA-EXPOFEIRA 2022 - 2ª maior Feira Internacional de Produtos
do calendário da ABO Nacional em Equipamentos,
Serviços e Tecnologia para Odontologia - oferece
uma diversificada amostragem do que existe de mais
novo em produtos, equipamentos e serviços para
clínicas, consultórios odontológicos e laboratórios
de prótese. É uma excelente oportunidade para que
a indústria fornecedora contate diretamente os profissionais da área odontológica e distribuidores, promovendo negócios e relacionamentos.

PÚBLICO PERSONALIZADO
E RECEPTIVO
O XX CIOBA pretende reunir um público aproximado de 8.000 participantes de todas as partes do mundo, entre eles, professores, estudantes,
profissionais liberais de odontologia e áreas afins;
empresários do ramo odontológico (nacionais e
internacionais); autoridades federais, estaduais e
municipais; imprensa escrita, de rádio e televisão;
sociedade em geral.

LOCAL DO EVENTO

SALVADOR
Além de apresentar alguns dos mais belos cartões
postais do país, Salvador é conhecida pela sua diversidade cultural, gastronômica e turística. A cidade apresenta uma grande extensão costeira, com belas p
 raias e
muitas opções de turismo e lazer.
Venha conhecer os Fortes, os Museus, a s Igrejas, o
Centro Histórico, as Novas Estruturas das Praias, tudo
planejado e executado para melhor recebê-lo nessa cidade Histórica e Cultural, a gora renovada, sem esquecer da modernização da infraestrutura de transportes e
eventos.
Salvador te espera, mais uma vez, de braços abertos!

LOCAL DO EVENTO

CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR
O Centro de Convenções de Salvador, que será 100% climatizado e com acessibilidade, terá duas docas totalmente
integradas com dez vagas para estacionamento de caminhões para facilitar a carga e descarga. Isso sem falar nas
estruturas obrigatórias, a exemplo de recepções, sanitários
e áreas para operação de equipamentos de áudio e vídeo.
• Área total do equipamento: 103 mil m²
• Até 14 mil pessoas simultaneamente em congressos
e convenções
• Até 20 mil pessoas em shows em área externa
• Até 20 mil pessoas em shows em área interna
• Grande esplanada com 2.150 m²
• Mais de 1.400 vagas de estacionamento
• 8 auditórios moduláveis com 800 m² cada
• 16 salões moduláveis entre 236 e 781 m²
• 2 Praças de exposições com 2.500 m² cada
• 2 restaurantes com vista mar de 423 m² cada

PORQUE PATROCINAR O CONGRESSO
Profissionais atuantes e influentes, empresários, pesquisadores, executivos e futuros profissionais estarão reunidos em
Salvador durante o congresso para participar do programa científico e viabilizar uma verdadeira articulação entre vários
profissionais. Esta será uma excelente oportunidade para fazer contatos e realizar grandes negócios.

CONFIRA ALGUMAS VANTAGENS DAS AÇÕES DE PATROCÍNIO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descobrir novos mercados;
Conhecer a concorrência;
Verificar condições de exportação;
Trocar experiências;
Iniciar acordos de cooperação e alianças e estratégicas;
Organizar os canais de distribuição;
Avaliar a competitividade da empresa;
Descobrir novos clientes;
Avaliar as políticas de preço, de desconto e de formas de pagamento;
Fazer o lançamento de novos produtos;
Apresentar inovações;
Informar sobre a utilidade e formas de utilização dos produtos;
Fazer demonstrações educativas;
Conseguir representantes;
Treinar o pessoal de vendas;
Auxiliar seu planejamento estratégico;
Vender produtos.

COTAS DE PATROCÍNIO
COTA DIAMANTE
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patrocinar Ministrador Internacional (todos os custos de hospedagem, passagem aérea, alimentação e traslado correrão sob
responsabilidade do patrocinador), indicado de comum acordo com a Comissão Organizadora, para apresentar atividade
científica. A marca denominará a atividade (por exemplo, Curso “empresa X”)
Patrocinar Ministrador Nacional (todos os custos de hospedagem, passagem aérea, alimentação e traslado correrão sob
responsabilidade do patrocinador), indicado de comum acordo com a Comissão Organizadora, para apresentar atividade
científica. A marca denominará a atividade (por exemplo, Curso “empresa X”)
Autorização para patrocinar e realizar Simpósio Satélite com o nome da Empresa (por exemplo, Simpósio Satélite “empresa X”)
Mailing dos Congressistas a ser entregue depois do Evento
Logomarca no site
Logomarca no aplicativo para Iphone e Androide
Logomarca na sinalização
Logomarca nos infoemails
Logomarca nos folders e cartazes de divulgação
Logomarca nas mídias de divulgação, jornal, outdoor, revistas especializadas e redes sociais.
10 inscrições cortesia
Inserção de 01 peça (folheto ou folder) na pasta do congressista
Espaço na área de exposição de 36m²

COTA OURO
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

R$50.000,00

Patrocinar Ministrador Nacional (todos os custos de hospedagem, passagem aérea, alimentação e traslado correrão sob
responsabilidade do patrocinador), indicado de comum acordo com a Comissão Organizadora, para apresentar atividade
científica. A marca denominará a atividade (por exemplo, Curso “empresa X”)
Logomarca no site
Logomarca no aplicativo para Iphone e Androide
Logomarca na sinalização
Logomarca nos folders e cartazes de divulgação
Logomarca nos infoemails
Inserção de 01 peça (folheto ou folder) na pasta do congressista
06 inscrições cortesia
Espaço na área de exposição de 18m²

COTA PRATA
•

R$70.000,00

R$35.000,00

Patrocinar Ministrador Nacional, indicado de comum acordo com a Comissão Organizadora, para apresentar atividade científica. A marca denominará a atividade (por exemplo, Curso “empresa tal”)
Logomarca no site
Logomarca no aplicativo para Iphone e Androide
Espaço na área de exposição de 9m²
02 Inscrições de cortesia
Inserção de 01 peça (folheto ou folder) na pasta do congressista

PLANTA ILUSTRATIVA

COTAS DE MERCHANDISING
MATERIAIS
• Crachá – R$ 17.000,00 (exclusivo)
• Cordão para crachá – R$ 20.000,00 (exclusivo)
• Caneta (produção da patrocinadora) – R$ 14.000,00 (exclusivo)
• Bloco de anotações (produção da patrocinadora) - R$ 14.000,00 (exclusivo)
• Pasta de congressista – R$ 60.000,00 (exclusivo)
• Inserção de material na pasta do congressista (encarte, folheto) – R$ 4.000,00
• Inserção de Kit promocional na pasta do congressista – R$ 7.000,00

APLICAÇÕES DE LOGO
• Logomarca na secretaria do evento - R$ 5.000,00 (exclusivo)
• Logomarca nas camisas dos staffs - R$ 10.000,00 (exclusivo)
• Logomarca no aplicativo para Iphone e Androide– R$ 5.000,00

ANÚNCIOS
• E-mail marketing disparado pelo o mailing da ABO – R$ 2.000,00
• Veiculação de vídeo institucional ou comercial nos intervalos das palestras – R$ 7.000,00
• Mapa do Congresso – R$ 3.000,00
• Sinalização aérea – R$ 10.000,00
• Desenvolvimento de ação promocional no Happy Hour – R$ 3.000,00

OPÇÃO MONTAGEM BÁSICA

* STANDS DE 9M2

ASSEGURE O SEU STAND E OBTENHA O MÁXIMO
DE PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO!
Os stands de 9m2 serão entregues aos expositores
com montagem básica, incluindo estrutura de alumínio, parede em TS branco, carpete cinza grafite sob o
piso, iluminados com 1 spot a cada 3 metros, 01 tomada
110V/300W a cada 3 metros, testeira simples.

• Stands Centrais (meio) - R$ 780,00 m2
• Stands de Esquina - R$ 970,00 m2
Imagem Ilustrativa

GRANDES OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS, NETWORK DE
EXCELÊNCIA, UM PÚBLICO PERSONALIZADO E GERAÇÃO
DE CONHECIMENTO:

XX CIOBA - Congresso Internacional
de Odontologia da Bahia

congressocioba.com.br

www.

comercial@gt5.com.br
+55 71 2102-6600 / +55 71 991945130 (whatsapp)
Rua Senador Theontônio Vilela, 190 - Empresarial Convention Center, Sala 901
Cidadela - CEP: 40275-790 Salvador - Bahia

