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Evento

2º Congresso Aeromédico Brasileiro - CONAER

Data: 20, 21, 22 e 23 de Setembro de 2021.

Local: Evento on-line, através da plataforma Doity Play.

Disponibilidade de espaços virtuais para as palestras, oficinas,

expositores e trabalhos científicos. 

Objetivo

Fomentar a atividade aeromédica no Brasil.

Fomentar a integração dos profissionais que atuam na atividade aeromédica.

Promover parcerias e divulgação de serviços e produtos.

Debater a legislação que envolve o serviço aeromédico no Brasil.

Difusão do conhecimento através de trabalhos científicos.

Programação

Palestras técnicas em auditório virtual.

Oficinas técnicas em salas virtuais.

Estandes virtuais de exposição de produtos e/ou serviços.

Apresentação de trabalhos científicos.

1º Encontro Nacional de Operadores de Suporte Médico.

Público Alvo

Público em geral com interesse no tema.



O patrocinador terá sua marca disponível na tela inicial do ambiente de 
transmissão do evento. Além disso, terá uma sala exclusiva com informações, 
link das redes sociais, chat entre o patrocinador e participantes, além de 
serviços para agendamento de reuniões.

Saiba mais sobre as opções da Cota Prata:
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Opções de Cotas

Patrocínio PrataPatrocínio Prata

Divulgação da marca, 5 convites VIP e estande virtual: Pacote Prata 1:

Divulgação da marca, 5 convites VIP, estande virtual e 

banner digital no Portal Resgate Aeromédico por 6 meses: 
Pacote Prata 2:

Divulgação da marca Convite Estande Oficina Banner site Palestra no Auditório

Legenda:

Cotas de Patrocínio



Cotas de Patrocínio

O patrocinador terá sua marca disponível na tela inicial do ambiente de 
transmissão do evento. Além disso, terá uma sala exclusiva com informações, 
link das redes sociais, chat entre o patrocinador e participantes, além de 
serviços para agendamento de reuniões.

Saiba mais sobre as opções da Cota Ouro:
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Opções de Cotas

Patrocínio Ouro

Divulgação da marca, 10 convites VIP, estande virtual e uma 
oficina aeromédica: 

Pacote Ouro 1:

Pacote Ouro 2: Divulgação da marca, 10 convites VIP, estande virtual, uma
oficina aeromédica e banner digital no Portal Resgate 
Aeromédico por 6 meses: 

Divulgação da marca Convite Estande Oficina Banner site Palestra no Auditório

Legenda:



Cotas de Patrocínio

O patrocinador terá sua marca disponível na tela inicial do ambiente de 
transmissão do evento. Além disso, terá uma sala exclusiva com informações, 
link das redes sociais, chat entre o patrocinador e participantes, além de 
serviços para agendamento de reuniões.

Saiba mais sobre as opções da Cota Diamante:
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Opções de Cotas

Divulgação da marca Convite Estande Oficina Banner site Palestra no Auditório

Legenda:

Patrocínio Diamante

Pacote Diamante 1: Divulgação da marca, 15 convites VIP, estande virtual e 

uma palestra no auditório virtual:

Pacote Diamante 2:

Pacote Diamante 3:

Pacote Diamante 4:

Divulgação da marca, 15 convites VIP, estande virtual, 
uma oficina aeromédica, uma palestra no auditório 
virtual:

Divulgação da marca, 15 convites VIP, estande virtual, 
uma palestra no auditório virtual  e banner digital no 
Portal Resgate Aeromédico por 6 meses:

Divulgação da marca, 15 convites VIP, estande virtual, 
uma oficina aeromédica, uma palestra no auditório 
virtual e banner digital no Portal Resgate Aeromédico 
por 6 meses:



Sobre nós

Contato Comercial

A Evoluigi, além de ser uma consultoria em desenvolvimento humano, 
oferece cursos, realiza congressos e reúne conteúdo de qualidade sobre 
o Serviço Aeromédico e Resgate Aéreo realizados no Brasil e no mundo.   
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Saiba mais sobre a Evoluigi e o Resgate Aeromédico:

www.evoluigi.com.br

Sobre o 2º CONAER: Clique aqui

www.resgateaeromedico.com.br

(11) 99180-1498

beni@evoluigi.com.br

Eduardo Alexandre Beni

Organizadora de Eventos

EVOLUIGI TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO  LTDA

24.081.461/0001-02

Emitido no dia 17/11/2020 13:55:25 (data e hora de Brasília). A autenticidade de Certifcado e as informações de 
cadastro podem ser verifcadas por meio do Código QR ou pelo site www.cadastur.turismo.gov.br.

17/11/2020 a 17/11/2022

https://www.evoluigi.com.br/
https://www.resgateaeromedico.com.br/
https://www.resgateaeromedico.com.br/congresso-aeromedico-brasileiro-2021/



