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EVENTOS
PORTFÓLIO DE



O Grupo Mídia  é o principal provedor nacional de 
informação especializada para líderes da saúde, por 
meio de publicações, premiações, congressos, fóruns 
e feira de negócios. O Grupo Mídia concentra uma 
verdadeira plataforma de comunicação integrada com 
ênfase em conteúdo, relacionamento, visibilidade e, 
principalmente, negócios com tomadores de decisão.
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JANEIRO\2020

O calendário do Grupo Mídia na Saúde começa 
em Janeiro, com o Welcome Saúde 2020.
Venha participar das discussões sobre o papel 
dos protagonistas diante dos novos tempos 
da política brasileira e da nova economia que 
desponta no país.
Evento direcionado para 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.
Evento único no setor da Saúde. 
Você precisa ter essa experiência.



A South America Health Education é um 
Evento Premium feito para líderes da saúde, um 
ecossistema desenhado para que sua empresa 
viva a verdadeira comunicação integrada para 
gerar negócios. O novo posicionamento oficializa 
a SAHE como um evento totalmente dedicado à 
educação executiva para gestores e profissionais 
das diferentes áreas da Saúde. A curadoria de 
conteúdo, como nas edições anteriores, fica 
sob responsabilidade de comitês científicos 
cuidadosamente escolhidos, com presidentes 
renomados e amplamente qualificados, cada qual 
em sua área de atuação. Através de palestras, 
debates e workshops, o evento promete ao público 
discussões construtivas sobre temas relevantes 
através de seus mais de 20 fóruns simultâneos. 

Mais do que expor sua marca.
Mostre a AUTORIDADE de sua
empresa em CONHECIMENTO.



MAIO\2020

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.



AGOSTO\2020

O Fórum HealthARQ é um momento de debates e 
palestras para líderes da arquitetura e da construção 
da Saúde debaterem as tendências do setor.
No mesmo dia acontece o Prêmio HealthARQ, uma 
homenagem que visa reconhecer as Instituições 
do Ano, Marcas Mais Lembradas e Profissionais em 
Destaque que mais sobressaíram na arquitetura, 
engenharia e design na Saúde do último ano.
Os ganhadores são divulgados para o mercado na 
revista HealthARQ, que circula em primeira mão 
durante o evento de premiação.
O Fórum+Prêmio HealthARQ é um evento 
direcionado para administradores, diretores, gestores 
hospitalares de departamentos de engenharia, 
infraestrutura e arquitetura e demais lideranças.



AGOSTO\2020

Uma nova era da informação no âmbito da 
saúde está em curso. O aumento dos registros 
eletrônicos, a implantação de sistemas de 
gestão hospitalar, a inteligência artificial, entre 
outras transformações tecnológicas serão 
temas discutidos no Fórum Health-IT.
No mesmo dia, acontece o Prêmio Health-IT, que 
destaca a excelência no planejamento, execução 
e implantação da governança tecnológica em 
instituições de saúde.
O Prêmio Health-IT reconhece e premia 
iniciativas que, combinadas com a gestão do 
negócio, melhoraram a performance assistencial 
de hospitais, laboratórios, operadoras de saúde, 
entre outras instituições do setor.
O evento é direcionado para presidentes, CIOs e 
profissionais de Tecnologia com forte presença 
em áreas decisórias na Saúde.



SETEMBRO\2020

O Fórum Healthcare Business é realizado 
anualmente desde 2013 e tem como 
objetivo reunir gestores, empresários e 
empreendedores para um diálogo maior, 
debatendo novas ideias, dificuldades do 
setor e como vencê-las.
Durante um final de semana, os gestores são 
convidados para participar de palestras, e 
para a premiação Excelência da Saúde.
Também durante este final de semana, 
gestores são convidados para momentos 
de networking e lazer.



SETEMBRO\2020

Na noite de sábado do Fórum Healthcare 
Business, acontece o PRÊMIO EXCELÊNCIA 
DA SAÚDE. Com o objetivo de fomentar 
os investimentos e a inovação na gestão 
hospitalar, essa premiação homenageia as 
instituições que atingiram altos níveis de 
performance em diferentes categorias.
O evento acontece durante um jantar especial 
com a presença de 500 convidados, como 
CEOs, Autoridades Públicas, Diretores e 
Executivos da cadeia produtiva da Saúde.



DEZEMBRO\2020

  

Em dezembro, o Grupo Mídia aapresenta 
para o mercado os Líderes da Saúde. 
Trata-se do reconhecimento a indústrias 
e empresas que mais se destacaram na 
Saúde no último ano, escolhidas pelo 
Conselho Editorial do Grupo baseado em 
pesquisa de mercado e votação aberta 
pelo site da Healthcare Management.



INVESTIMENTOS
TABELA DE



ITEM PREMIUM TARGET ADVANCE SMART LITE

LOGO NO TROFÉU DE PREMIAÇÃO √

1’

√

10 CATEGORIAS

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

4 DISPAROS

R$ 110 MIL R$ 88 MIL R$ 55 MIL R$ 35 MIL R$ 25 MIL

-

1’

-

5 CATEGORIAS

√

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2 DISPAROS

-

-

-

3 CATEGORIAS

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1 DISPARO

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

√

√

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

√

√

√

√

-

-

-

-

-

DISCURSO OU VÍDEO DURANTE O EVENTO DE PREMIAÇÃO

PATROCÍNIO DA TRANSMISSÃO AO VIVO DE PRÊMIO PELAS REDES SOCIAIS E SITE

ENTREGA DE PRÊMIO PARA CATEGORIAS

PÁGINA DUPLA DE CONTEÚDO NA REVISTA HCM NA EDIÇÃO COM O ESPECIAL EXCELÊNCIA DA SAÚDE 2020

PÁGINA DUPLA DE CONTEÚDO NA REVISTA HCM NA EDIÇÃO PÓS EVENTO

1 PÁGINA DE CONTEÚDO NA REVISTA HCM NA EDIÇÃO ESPECIAL EXCELÊNCIA DA SAÚDE 2020

LOGO NO TELÃO DO PALCO

INSERÇÃO DO LOGO NOS ANÚNCIOS DO EVENTO

INSERÇÃO DO LOGO NOS BANNERS DO EVENTO

INSERÇÃO DO LOGO NOS E-MAILS MARKETING E NEWSLETTERS DO EVENTO

LOGO NA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

LOGO NO BACKDROP DO COQUETEL

DISPONIBILIZAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO NAS SACOLAS

INSERÇÃO DE BRINDES NAS SACOLAS

LOGO NA SACOLA DO EVENTO

DISPARO DE E-MAIL MARKETING SOBRE A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO

INVESTIMENTO
100 Mais Influentes da Saúde



INVESTIMENTO
LÍDERES DA SAÚDE

ITEM TARGET ADVANCE

Logotipo no material do evento

Mesa reservada com nome da Instituição 8 (oito) lugares

Entrevista com divulgação no site e nas redes sociais

Citação pelo cerimonialista 

Case de 2 páginas na revista Healthcare Management

4 Convites individuais para o jantar

Vídeo de 30 segundos no evento

Case de 1 página na revista Healthcare Management

√

√

-

√

√

√

√

-

√

-

√

√

√

-

-

√

R$ 50 MIL R$ 30 MIL



INVESTIMENTO
Fórum + Prêmio HealthARQ

ITEM DIAMOND
(cota única)

TARGET
(cota única)

ADVANCE
(2 cotas)

LITE

Palestra de 1 hora
(a palestra deverá ser alinhada com o nosso editorial)

Case de 20 minutos

Participação na Mesa Redonda

2 páginas de conteúdo na revista HealthARQ
(edição especial de lançamento durante o evento)

Logo em todos os materiais de divulgação do evento
(EMKT, sacolas, redes sociais, programação, anúncios e newsletter)

Vídeo institucional de 1 minuto

Vídeo institucional de 30 segundos

1 Página de conteúdo na revista HealthARQ 

Material nas sacolas do evento

√

-

-

√

-

√

√

-

√

-

√

-

-

√

√

-

√

√

-

-

√

-

-

√

-

-

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

R$ 50 MIL R$ 30 MIL R$ 20 MIL R$ 10 MIL



INVESTIMENTO
Fórum + Prêmio Health-IT

ITEM DIAMOND
(cota única)

TARGET
(cota única)

ADVANCE
(2 cotas)

LITE

Palestra de 1 hora
(a palestra deverá ser alinhada com o nosso editorial)

Case de 20 minutos

Participação na Mesa Redonda

2 páginas de conteúdo na revista Health-IT
(edição especial de lançamento durante o evento)

Logo em todos os materiais de divulgação do evento
(EMKT, sacolas, redes sociais, programação, anúncios e newsletter)

Vídeo institucional de 1 minuto

Vídeo institucional de 30 segundos

1 Página de conteúdo na revista Health-IT 

Material nas sacolas do evento

√

-

-

√

-

√

√

-

√

-

√

-

-

√

√

-

√

√

-

-

√

-

-

√

-

-

-

-

-

-

-

-

√

-

-

-

R$ 50 MIL R$ 30 MIL R$ 20 MIL R$ 10 MIL



INVESTIMENTO
Fórum Healthcare Business/ Excelência da Saúde

ITEM DIAMOND TARGET ADVANCE LITESMART

Vídeo na abertura do fórum

Inserção do logo no anúncios do evento

Inserção do logo nos banners do evento

Inserção do logo nos emkt do evento

Logo na programação do evento

Citação do nome da empresa pelo cerimonialista

Disponibilização de material gráfico nas sacolas

Inserção do logo nos email newsletters do evento

Logo na sacola do evento

Disparo de emkt sobre a participação no evento

1’

√

√

√

√

√

√

√

√

4 disparos

30’’

√

√

√

√

√

√

√

√

2 disparos

30’’

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

√

√

√

√

√

√

√

-

-

-

√

√

√

√

√

-

-

-

-

R$ 330 MIL R$ 165 MIL R$ 110 MIL R$ 66 MIL R$ 33 MIL



COTA ESPECIAL

COTA ESPECIAL DESCRIÇÃO INVESTIMENTO

Jantar

Churrasco

Café da Manhã

Coquetel

Happy Hour

Show

Brinde nos Quartos

Exposição de Carro/Equipamento

Troféu

Cordão de Crachá

Case

Patrocínio Reservado

Patrocínio Coffee Break

Patrocínio Cassino

Sorteio para Gestores

Patrocinador exclusivo como anfitrião de 1 dos jantares do evento

Patrocinador exclusivo do churrasco do evento

Patrocinador exclusivo do café da manhã do evento

Patrocinador exclusivo de 1 coquetel

Patrocinador exclusivo do Happy Hour

Patrocinador exclusivo

Entrega de 1 brinde em cada um dos quartos

Exposição de 1 carro ou equipamento do evento

Logotipo em todos os troféus - Excelência da Saúde

Logotipo no cordão de crachá do evento

Apresentação de um case sobre sua empresa

R$ 66 MIL

R$ 66 MIL

R$ 55 MIL

R$ 38,5 MIL

R$ 38,5 MIL

R$ 33 MIL

R$ 16,5 MIL

R$ 55 MIL

R$ 44 MIL

R$ 33 MIL

R$ 55 MIL

R$ 50 MIL

R$ 50 MIL

R$ 70 MIL

R$ 20MIL



Ribeirão Preto
Tel.: 16 3913.9800

Av. Braz Olaia Acosta. 727 - 2º Andar 
Jd. California

São Paulo
Tel.: 11 3148.1300

Av. Paulista, 2002 - 6º Andar
Bela Vista

www.grupomidia.com
comercial@grupomidia.com

Quer falar com o mercado de Saúde? Fale com a gente!

Temos uma equipe qualificada que se dedica a apoiá-lo em suas vendas e na criação de 
experiências inesquecíveis associadas à sua marca.
Tenha você uma ideia diferente ou não, tenha você expertise no setor da saúde ou não, 
se tem um produto diferenciado e quer um suporte para vender mais e/ou se posicionar 
melhor no setor, nos dê a oportunidade de te surpreender.


