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100 MAIS INFLUENTES 
NA SAÚDE DA DÉCADA
19 de Novembro de 2020
UnimedHall (antigo Credicard Hall)

São Paulo
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Oscar da Saúde
O Prêmio 100 Mais Influentes da Saúde surgiu em 2013, com o objetivo de homenagear os mais poderosos líderes que atuam no setor,

pelos esforços e comprometimento necessários para colocar a Saúde brasileira como importante agente no desenvolvimento do país.

A cerimônia de premiação reúne CEOs de empresas e instituições de Saúde, diretores das áreas de tecnologia, infraestrutura e

finanças, além de autoridades públicas.

Mas em 2020, no ano de virada da década, O Grupo Mídia realiza uma EDIÇÃO ESPECIAL do 100 MAIS INFLUENTES NA SAÚDE.
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Evento Histórico, 
que só acontece 
a cada dez anos.

No 100 MAIS INFLUENTES 

NA SAÚDE DA DÉCADA

serão homenageadas as 

personalidades que mais se 

destacaram ao longo dos 

últimos 10 anos no setor.



A ELEIÇÃO 
DOS MAIS 
INFLUENTES 
DA DÉCADA

Seguindo a tradição, a eleição está sendo feita

através de votação aberta pelo site da revista

Healthcare Management e pesquisa de

mercado realizada pelo Grupo Mídia.

A cerimônia de premiação reunirá  CEOs de 

empresas e instituições de Saúde, diretores 

das áreas de tecnologia, infraestrutura e 

finanças, além de autoridades públicas. 

Para obter mais informações e participar da 

escolha das personalidades que deixaram sua 

marca na Saúde ao longo destes 10 anos, 

acesse: 100maisinfluentesdasaude.com.br
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Em 2019, mais de 800 personalidades de toda a cadeia da saúde estiveram

presentes no jantar de gala da premiação.

Já em 2020, a sua marca tem uma oportunidade única para homenagear as

personalidades da década e reforçar o seu posicionamento no setor.
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“ALIE SUA 
MARCA À MAIOR 
CELEBRAÇÃO 
DA SAÚDE 
NO PAÍS

Público

Presidentes, C-Levels, diretores e profissionais em

Administração de Empresa, Medicina, áreas afins de

Tecnologia e Engenharia nas suas mais diversas

vertentes, com forte presença em áreas decisórias na

Saúde.

Oportunidade

• Reforçar seu posicionamento

• Homenagear os ganhadores

• Lançar campanha
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Quer marcar presença e patrocinar o maior 

evento da Saúde na década? 

Fale com a gente!
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APOIADOR

• 1 mesa (8 lugares) 

• logo de apoiador no evento

R$ 35 MIL

PATROCÍNIO LITE

• 3 convites individuais
(inserção de logo nos anúncios, banners, EMKTS, newsletters 

e programação do evento)

R$ 38 MIL

PATROCÍNIO SMART

• 3 convites individuais
(logo no telão do palco, disponibilização de material gráfico nas sacolas + 

TODAS AS ATIVAÇÕES DO LITE)

R$ 66 MIL

Oportunidades 

de Exposição 

no 100 Mais

na Saúde 

da Década
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PATROCÍNIO ADVANCE

• 3 convites individuais
(1 página de anúncio na revista Healthcare edição após o evento, inserção 

de brindes e logo nas sacolas, 1 disparo de EMKT sobre a participação no 

evento, entrega de prêmio/troféu para 10 ganhadores + TODAS AS 

ATIVAÇÕES DO SMART)

R$ 110 MIL

PATROCÍNIO TARGET

• 1 mesa (8 lugares) 
(discurso ou vídeo de 1' durante o evento + TODAS AS ATIVAÇÕES DO 

ADVANCE, sendo DUPLA a página de anúncio na revista e entrega de 

troféu para 20 ganhadores)

R$ 165 MIL

PATROCÍNIO DIAMOND

• 1 mesa (8 lugares) 
(TODAS AS ATIVAÇÕES DO TARGET + a entrega de troféu para 30 ganhadores)

R$ 330 MIL

Oportunidades 

de Exposição 

no 100 Mais

na Saúde 

da Década
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Apresente sua marca de uma forma 

diferenciada, com ações que chamarão 

atenção dos convidados, promovendo 

diferentes experiências.

Ações de Relacionamento

*Ações exclusivas para patrocinadores ADVANCE, TARGET e DIAMOND   
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GRUPO MÍDIA PLAY

• Logo do Backdrop da área de entrevistas do Grupo Mídia com o oferecimento da sua marcaR$ 25 MIL

• Exposição de carro/produto/equipamento no eventoR$ 35 MIL

PATROCÍNIO DO COQUETEL 

•  Ação acontece na chegada dos convidadosR$ 50 MIL
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PATROCÍNIO EXCLUSIVO DO JANTAR 

• Na abertura do jantar, o patrocinador poderá exibir vídeo institucional de até 1 minuto e também fazer 

discurso de até 3 minutos durante a ação

R$ 50 MIL

PATROCÍNIO EXCLUSIVO DO TROFÉU

• Logo no troféu que irá premiar os 100 Mais Influentes na Saúde da DécadaR$ 50 MIL

PATROCINADOR EXCLUSIVO DO SHOW

•  Telões do palco com a sua marca durante o show + Citação da empresa pelo cerimonialista da atração + 

exibição de vídeo institucional na abertura do show de até 1 minuto + Discurso de até 3 minutos durante a ação

R$ 70 MIL
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O Oscar

da Saúde 

marcou a 

história do 

setor ao 

longo da 

última 

década
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Ribeirão Preto
Tel.: 16 3913.9800

Av. Braz Olaia Acosta. 727 - 21º Andar 

São Paulo
Tel.: 11 3148.1300

Av. Paulista, 2002 - 6º Andar 

www.grupomidia.com

comercial@grupomidia.com


