
SAÚDE DO BEM



Para encerrar o calendário da Saúde com chave de ouro, o Grupo 
Mídia, principal grupo de comunicação e eventos da Saúde, lança 
sua mais nova ação social: a Saúde do Bem. 

JANTAR DA SOLIDARIEDADE



Jantar da Solidariedade

O jantar acontece em Dezembro de 2019,  na capital paulista, no Centro de 
Convenções Rebouças. 

Parte da renda de patrocínio e de mesas para o evento será revertida a Instituição 
escolhida do ano. Também teremos doações espontâneas, leilões, sorteios, entre 
outros que serão 100% revertidos para a Instituição. 





Na mesma noite do Saúde do Bem, o Grupo Mídia apresentará 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 healthcaremanagement.com.br

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.

Líderes da Saúde

Público - Alvo



• Logo como patrocinador Target
• Mesa reservada com nome da Instituição (8) lugares
• Entrevista com divulgação no site e nas Redes Sociais
• Citação durante o evento.
• Vídeo de 30 segundos no evento
• Case de 2 páginas na revista Healthcare Management

• Logos como patrocinador Advance
• 4 Convites individuais para o jantar
• Entrevista com divulgação no site e nas Redes Sociais
• Citação pelo Mestre de Cerimônia.
• Case de 1 página na Revista Healthcare Management

Investimento
Target

R$ 50.000,00

R$ 30.000,00

Advance



Galeria de fotos 2018



São Paulo
Tel.: 55 11 3148.1300
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Bela Vista - São Paulo - SP
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