9 de setembro de 2021
Local: São Paulo

Anuário Health-IT
Antecipando as tendências da próxima década, o Anuário Health-IT, publicação
feita pelo Grupo Mídia através da Plataforma Healthcare, traz análises de mercado,
cases de sucesso, soluções e ferramentas que mais prometem inovar no segmento
da saúde para os próximos anos. A publicação traz ainda artigos de especialistas
com quem você, executivo da Saúde, possa aprender e se identificar.
Um conteúdo para os Líderes da próxima Década.
Uma publicação para as Marcas que movem a tecnologia do mercado de Saúde.

Fórum+Prêmio Health-IT
O Anuário Health-IT será divulgado para o mercado no dia do Fórum+Prêmio
Health-IT que acontece no dia 9 de setembro, em São Paulo.
O evento, consagrado na agenda da Tecnologia da Saúde, reunirá especialistas que
abordarão as ideias e soluções transformadoras que vão moldar o futuro da Saúde.
No mesmo dia do Fórum acontece também o Prêmio Health-IT, um reconhecimento
às Marcas mais Lembradas, Cases de Sucesso e Profissionais que mais se destacaram
no último ano.

Programação
8h50-9h : Abertura
9h-9h15: Apresentação de abertura
9h15-10h: Debate - A transformação do ecossistema da Saúde Digital
10h-10h30: Coffee
10h30 - 11h : Apresentação de encerramento
11h - 12h: Prêmio Health-IT 2021

As Categorias

Cases de sucesso

Marcas Mais Lembradas

- Centro de Inovação
- Hospital Digital
- Melhor Aplicação em Telemedicina
-Investimento em Parque Tecnológico
- Investimento em Prontuário Eletrônico

- Solução para Tomada de Decisões
- Solução de TI para Medicina Diagnóstica
- Solução para Decisão Clínica
- Integradora de Soluções
- Solução para Telemedicina

Profissional em Destaque
- Indústria
- Hospital
- Operadora de Saúde
- Laboratório

O Fórum Health-IT 2019

O Prêmio Health-IT 2019

ITEM

√
(cota única)

(cota -única)
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-

√

-

-

Debate

-

-

√

-

2 páginas de conteúdo na revista Health-IT

√

-

-

-

1 Página de conteúdo na revista Health-IT

-

√

-

-

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

-

√

-

-

Material nas sacolas do evento

√

√

-

-

R$ 50 MIL

R$ 30 MIL

R$ 20 MIL

R$ 10 MIL

(edição especial de lançamento durante o evento)

OURO

(2 cotas)

-

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.

Ribeirão Preto

Tel.: 16 3913.9800
Av. Braz Olaia Acosta. 727 - 21º Andar
www.grupomidia.com
comercial@grupomidia.com

