


A Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas (ABCF) foi criada no ano

de 2003 com a missão de promover e divulgar as ações de inovação

tecnológica na área farmacêutica, assim como promover a aplicação

prática das Ciências Farmacêuticas em toda sua amplitude.

Em 2012, a ABCF organizou seu primeiro evento em Porto de Galinhas-PE.

Nos anos seguintes, os eventos foram realizados em Búzios-RJ (2014), Porto

Alegre-RS (2016) e São Paulo-SP (2018). A programação científica de todos

os eventos incluiu a discussão de temas de elevado impacto social e

econômico. A cada nova edição, o congresso da ABCF tem atraído a atenção

de um número crescente de profissionais.

APRESENTAÇÃO



23 a 26 de setembro de 2020

Centro de Convenções de Goiânia

Challenges in Pharmaceutical Sciences: Emerging technologies, 

career and society

650 inscritos, dentre estudantes e profissionais da área de ciências 

farmacêuticas

INFORMAÇÕES GERAIS



Com localização privilegiada, Goiânia está no 

coração do Brasil;

Apresenta o segundo maior acervo 

de arquitetura Art Déco do mundo; 

É conhecida como capital verde, sendo uma das 
cidades mais arborizadas do país.

GOIÂNIA



Localizado no centro da cidade, com

hotéis, restaurantes, estacionamento e

todas as facilidades para tornar a

experiência do participante, a melhor

possível.

Centro de Convenções de
Goiânia

LOCAL DO EVENTO



HOTEIS NA REGIÃO



O restaurante de culinária 

goiana Cabaça de Mel, 

funciona dentro da 

estrutura do próprio 

Centro de Convenções, 

com serviço de comida por 

kilo, a preços acessíveis 

aos participantes dos 

eventos.

RESTAURANTES



PLANTA OFICIAL



Estande

Espaço de 15 m² no evento em localização privilegiada (despesa de montagem não inclusa).

Exposição da marca

Comunicação visual, respeitadas as proporções de cada cota;

Crachá;

Material de divulgação impresso e digital, respeitadas as proporções de cada cota;

Menção nas redes sociais parceiras do evento;

Site do evento, respeitadas as proporções de cada cota;

Link para o site do patrocinador no site do evento;

Programação oficial do evento (impressa ou digital);

Vídeo institucional de até 1 minuto na solenidade de abertura do evento.

Ação 

Espaço de uma hora na programação científica do evento.

Cortesias

2 Inscrições completas para o evento;

Inserção de material nas pastas (folheteria);

5 Crachás de expositor (equipe de estande).

Investimento: R$ 30.000,00

COTA OURO

*cota exclusiva



Estande

Espaço de 12 m² no evento em localização privilegiada (despesa de montagem não inclusa).

Exposição da marca

Comunicação visual, respeitadas as proporções de cada cota;

Material de divulgação impresso e digital, respeitadas as proporções de cada cota;

Menção nas redes sociais parceiras do evento;

Site do evento, respeitadas as proporções de cada cota.

Cortesias

1 Inscrição completa para o evento;

Inserção de material nas pastas (folheteria);

3 Crachás de expositor (equipe de estande).

Investimento: R$ 20.000,00

COTA PRATA

*duas cotas disponíveis



Estande

Espaço de 9 m² no evento em localização privilegiada (despesa de montagem não inclusa). 

Exposição da marca

Menção nas redes sociais parceiras do evento;

Site do evento, respeitadas as proporções de cada cota.

Cortesias

1 Inscrição completa para o evento;

Inserção de material nas pastas (folheteria);

3 Crachás de expositor (equipe de estande).

Investimento: R$ 10.000,00

*três cotas disponíveis

COTA BRONZE



Lounge

Espaço de 6 m² no evento (incluso mobiliário).

Cortesias

2 Crachás de expositor (equipe de estande).

Investimento: R$ 6.500,00

*três cotas disponíveis

*imagem ilustrativa do lounge

LOUNGE



Ação 

Espaço de uma hora na programação científica oficial do evento no dia 26/9.

Cortesia

I Inscrição completa para o evento. Investimento: R$ 18.000,00

PREMIUM B

PREMIUM A
Ação 

Espaço de uma hora na programação científica oficial do evento nos dias 24 ou 25/9.

Cortesia

I Inscrição completa para o evento. Investimento: R$ 25.000,00

COTA CIENTÍFICA

*duas cotas disponíveis

*uma cota disponível



Ação 

Espaço de uma hora na programação científica do evento durante o horário de almoço.

Nesta modalidade o patrocinador deverá ofertar por sua conta lunch box aos participantes da 

atividade. 

Cortesia

I Inscrição completa para o evento;

Investimento: R$ 13.000,00

PREMIUM LUNCH

COTA CIENTÍFICA

*três cotas disponíveis




