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O compartilhamento de conhecimentos e a disseminação de evidências científicas, boas práticas, 
novas tecnologias e cases de sucesso fazem dos fóruns, congressos e simpósios científicos promovidos 
pelo Ensino Einstein importantes eventos para o aprimoramento e a atualização de médicos e demais 

profissionais que atuam nas mais diversas áreas do setor da saúde.

Em um ano repleto de desafios e ressignificações, mantivemos firme a nossa missão e conseguimos 
atingir e capacitar grandes públicos de profissionais com os nossos eventos on-line. Anualmente, 
elaboramos um calendário com criteriosa seleção de temas, colocando em foco o que há de mais 

novo e relevante na área da saúde. Prestigiados palestrantes, nacionais e internacionais, asseguram a 
qualidade dos eventos, agregando valor a todos os participantes.

O próximo ano não será muito diferente. Para 2021, estamos programando grandes eventos,  
em formato on-line e híbrido.

Por meio do Ensino e de sua constante expansão, o Einstein compartilha aquilo que tem de melhor: 
conhecimento que agrega valor aos profissionais e que ajuda a impulsionar o desenvolvimento  

do setor da saúde no Brasil.

Sobre o IIEP
Criado para difundir conhecimento de alta qualidade, o Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert 

Einstein (IIEP) apresenta-se como alternativa de ponta para a evolução contínua de alunos e profissionais 
do setor da saúde, brasileiros e estrangeiros. Todo o conjunto de iniciativas voltadas à disseminação do 
conhecimento visa a melhorar, cada vez mais, os indicadores do saber e a assistência ao paciente.

Em 2021, seguiremos com a nossa missão e contaremos com uma agenda rica em simpósios, 
congressos e cursos, buscando a atualização no âmbito da saúde em um ano que será muito produtivo 
na busca de novas tecnologias, conhecimentos, pesquisas, metodologias e soluções pedagógicas para 

os milhares de alunos anualmente capacitados pelo Ensino Einstein.

Missão e Visão  
do Einstein  

MISSÃO VISÃO
Oferecer excelência na 

assistência, geração 
de conhecimento e 

responsabilidade social no 
âmbito da saúde, como forma 

de evidenciar a contribuição 
da comunidade judaica à 

sociedade brasileira.

Ser líder e inovador na 
assistência médico-
hospitalar, referência na 
gestão do conhecimento 
e reconhecido pelo 
comprometimento com a 
Responsabilidade Social.
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ENSINO E 
PESQUISA

ESCOLA TÉCNICA
Cursos Técnicos e de Especialização 
de nível médio.

PÓS-GRADUAÇÃO  
LATO SENSU E RESIDÊNCIA

Mais de 80 temas de cursos 
de Especialização e mais de 20 

programas de residência (médica e 
multiprofissional).

PÓS-GRADUAÇÃO  
STRICTO SENSU

Cursos de Mestrado  
e Doutorado.

MBA
Formato inovador elaborado e 

ministrado por líderes do Einstein.

CURSOS DE ATUALIZAÇÃO

Cerca de 350 temas 
presenciais e EAD na  

área da saúde.

ATUALIZAÇÃO MÉDICA 
PERSONALIZADA

Plataforma de fácil acesso, 
que gera rotas personalizadas 
de aprendizagem e conteúdo 

atualizado periodicamente.

ENSINO MÉDIO TÉCNICO
Cursos Técnicos na área da Saúde 
integrados ao Ensino Médio.

GRADUAÇÃO
Medicina e Enfermagem - 
Faculdade Israelita de Ciências 
da Saúde Albert Einstein.

SOLUÇÕES CORPORATIVAS
Cursos e treinamentos  
in company para profissionais 
de outras instituições.

TREINAMENTO CORPORATIVO
Foco na capacitação e 
desenvolvimento dos 
colaboradores.

EVENTOS CIENTÍFICOS
Fóruns, simpósios e outros eventos 
na área da saúde.

Mais de 350 
Eventos 

Científicos 
realizados na 

última década.

Palestrantes 
de prestígio, 

nacionais e 
internacionais.

Eventos 
interativos com 
telessimulação 

e pré-curso 
durante a 

pandemia.

Parcerias com 
instituições 
renomadas 

mundialmente.

Mais de 40 
Especialidades 

Médicas e 
Multiprofissionais  

alcançadas em 
nossos eventos.

Mais de 30 
eventos com 
transmissão 

100% on-line.

Mais de 30.000 
participantes 

em 2020.

EVENTOS CIENTÍFICOS
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DEPOIMENTOS DE PARTICIPANTES

Gratidão por tanto  
conhecimento compartilhado.

Grande oportunidade de aprendizado  
e atualização prof issional.

Simpósio autoexplicativo e  
cheio de conhecimento.

Vocês só acrescentam nossa  
vida acadêmica e prof issional.

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS 
EM TEMAS DA ATUALIDADE

COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIAS 
COM CASES DE SUCESSO

POSICIONAMENTO DA MARCA 
EM EVENTOS  RELEVANTES

RELACIONAMENTO  COM  
DIVERSOS NÍVEIS DE PROFISSIONAIS

GERAÇÃO DE  VALOR  PARA  
O NOSSO ECOSSISTEMA

SEJA NOSSO 
PARCEIRO!
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AGENDA PRÉVIA 2021

III Encontro de Fornecedores 
Einstein MARÇO On-line Cotas diferenciadas

ONCO HPB 2021 
Simpósio Einstein de Oncologia 
Hepato-pancreato-biliar

MARÇO
On-line 

Pré-curso 
presencial

R$ 65.000,00 R$ 45.000,00 R$ 25.000,00 R$ 15.000,00

XXVIII Simpósio Internacional de 
Hemoterapia e Terapia Celular |   
3º Fórum Internacional de Terapia 
Celular Einstein 

ABRIL
On-line 

Pré-curso 
presencial

R$ 65.000,00 R$ 45.000,00 R$ 25.000,00 R$ 15.000,00

XIII Simpósio de Fisioterapia em 
Terapia Intensiva e VIX Simpósio 
de Fisioterapia em Cardiologia

ABRIL
On-line 

Pré-curso 
presencial

R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00 R$ 12.000,00

IV Simpósio Internacional de 
Terapia Nutricional, IV Encontro 
de Nutrição em Pacientes Graves, 
V Encontro Científico de Nutrição, 
III Simpósio de Nutrição em 
Oncologia  

MAIO
On-line 

Pré-curso 
presencial

R$ 85.000,00 R$ 60.000,00 R$ 45.000,00 R$ 30.000,00

I Simpósio de Medicina e 
Cirurgia Fetal e II Maratona de 
Mielomeningocele do HIAE

MAIO On-line R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00 R$ 12.000,00

II Fórum Einstein de Saúde da 
Mulher / III Congresso de Alta 
Complexidade em Ginecologia, 
Obstetrícia e Medicina Fetal do 
HIAE 

MAIO
On-line 

Pré-curso 
presencial

R$ 85.000,00 R$ 60.000,00 R$ 45.000,00 R$ 30.000,00

III Simpósio Internacional de 
Educação em Saúde – Desafios e 
Perspectivas

MAIO
On-line 

Pré-curso 
presencial

R$ 65.000,00 R$ 45.000,00 R$ 25.000,00 R$ 15.000,00

IV Simpósio Internacional de 
Gestão de Projetos, Processos e 
Inovação na Área da Saúde

MAIO
On-line 

Pré-curso 
presencial

R$ 65.000,00 R$ 45.000,00 R$ 25.000,00 R$ 15.000,00

6º Congresso de Emergência 
Einstein MAIO

On-line 
Pré-curso 
presencial

R$ 65.000,00 R$ 45.000,00 R$ 25.000,00 R$ 15.000,00

VI Simpósio de Bioterismo do 
Einstein - Manejo, Legislação,  
Ética e Segurança

JUNHO
On-line 

Pré-curso 
presencial

R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00 R$ 12.000,00

Temos a certeza de que 2020 ficará marcado pelas situações de extrema adversidade. Apesar 
de tudo, foi um ano de muito aprendizado, do qual estamos saindo mais fortalecidos e 

capacitados em nossa missão de disseminar o conhecimento. Grandes mudanças só foram 
possíveis pela confiança e parceria de nossos patrocinadores e apoiadores.

Percebemos o quanto é possível ressignificar e ampliar nossos horizontes. Preparamos, assim, 
uma agenda prévia para 2021, com grandes oportunidades para juntos podermos crescer, 

atualizar, inovar, ampliar o acesso à saúde e gerar valor para o nosso ecossistema.

Evento Mês Formato
PREMIUM APOIOPREMIUM SATÉLITEMASTER
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Board Review: XV Curso de Revisão 
em Hematologia e Hemoterapia 
| VII Simpósio Multidisciplinar 
em Hematologia, Hemoterapia e 
Transplante de Medula Óssea 
V Simpósio de Atualizações em 
Oncologia Pediátrica | III Simpósio 
Multidisciplinar em Oncologia 
Pediátrica

JUNHO On-line R$ 77.000,00 R$ 52.000,00 R$ 45.000,00 R$ 30.000,00

III Simpósio Internacional de  
Bem- Estar: Cultivando o  
bem-estar pessoal e social

JUNHO On-line R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00 R$ 12.000,00

Simpósio Einstein de Pacientes 
Graves JUNHO

On-line 
Pré-curso 
presencial

R$ 65.000,00 R$ 45.000,00 R$ 25.000,00 R$ 15.000,00

VI Simpósio Internacional de 
Acessos Vasculares e Terapia 
Infusional

JULHO Híbrido R$ 85.000,00 R$ 60.000,00 R$ 45.000,00 R$ 30.000,00

XIII Simpósio Internacional sobre 
Ronco e Apneia do Sono JULHO

On-line 
Pré-curso 
presencial

R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00 R$ 12.000,00

XII Board Review in Medical 
Oncology: Atualização, Discussão, 
Inovação 
III Board Multidisciplinar em 
Oncologia 
Pré-curso - Terapias de Suporte em 
Oncologia: a Interdisciplinaridade 
no Cuidado ao Paciente

AGOSTO Híbrido R$ 85.000,00 R$ 60.000,00 R$ 45.000,00 R$ 30.000,00

VIII Simpósio Internacional de 
Especialidades Pediátricas,  
VII Simpósio de Imunizações  
em Pediatria e I Encontro de 
Abordagem Integrada Ortopédica 
e Pediátrica

AGOSTO
On-line 

Pré-curso 
presencial

R$ 65.000,00 R$ 45.000,00 R$ 25.000,00 R$ 15.000,00

XVIII Simpósio Internacional 
de Ventilação Mecânica em 
Neonatologia e Pediatria

AGOSTO Híbrido R$ 65.000,00 R$ 45.000,00 R$ 25.000,00 R$ 15.000,00

VI SINAEH - Simpósio Internacional 
Albert Einstein de Hotelaria AGOSTO Híbrido R$ 65.000,00 R$ 45.000,00 R$ 25.000,00 R$ 15.000,00

II Curso de Bioética Clínica: 
Centro de Bioética do Hospital 
Israelita Albert Einstein & Center 
for Bioethics of Harvard Medical 
School

AGOSTO
On-line 

Pré-curso 
presencial

R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00 R$ 12.000,00

VIII Congresso Multiprofissional 
em Diagnóstico por Imagem do 
Einstein 
X Simpósio de Ressonância 
Magnética 

SETEMBRO
On-line 

Pré-curso 
presencial

R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00 R$ 12.000,00

II Simpósio Internacional do 
Tratamento Integrado da Dor  
do HIAE

SETEMBRO
On-line 

Pré-curso 
presencial

R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00 R$ 12.000,00

Evento Mês Formato
PREMIUM APOIOPREMIUM SATÉLITEMASTER
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6º Fórum Latino-Americano de 
Qualidade e Segurança na Saúde SETEMBRO Híbrido Cotas diferenciadas

III Simpósio Internacional 
Multidisciplinar de Disfunções do 
Assoalho Pélvico

OUTUBRO
On-line 

Pré-curso 
presencial

R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00 R$ 12.000,00

XI Congresso Internacional de 
Atualização em Neurociências OUTUBRO

On-line 
Pré-curso 
presencial

R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00 R$ 12.000,00

4º Simpósio Internacional de 
Atenção Primária à Saúde 
Tema Central: Atenção Primária à 
Saúde do Futuro

OUTUBRO
On-line 

Pré-curso 
presencial

R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00 R$ 12.000,00

III Curso de Capacitação de 
Educadores Médicos: Capítulo 
Brasileiro do American College 
of Physicians & Hospital Israelita 
Albert Einstein

NOVEMBRO Presencial R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00 R$ 12.000,00

III Simpósio Einstein de Simulação NOVEMBRO
On-line 

Pré-curso 
presencial

R$ 50.000,00 R$ 35.000,00 R$ 30.000,00 R$ 15.000,00

VI Simpósio Internacional de 
Gerenciamento da Resposta  
em Catástrofe

NOVEMBRO
On-line 

Pré-curso 
presencial

R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00 R$ 12.000,00

V Encontro Internacional de 
Empreendedorismo e Inovação 
em Saúde

NOVEMBRO Híbrido Cotas diferenciadas

XXVII Simpósio Internacional de 
Ventilação Mecânica do Hospital 
Israelita Albert Einstein

NOVEMBRO On-line R$ 50.000,00 R$ 30.000,00 R$ 20.000,00 R$ 12.000,00

III Simpósio Internacional de 
Telemedicina e Saúde Digital do 
Hospital Israelita Albert Einstein

NOVEMBRO Híbrido R$ 85.000,00 R$ 60.000,00 R$ 45.000,00 R$ 30.000,00

Best in Oncology NOVEMBRO Híbrido R$ 65.000,00 R$ 45.000,00 R$ 25.000,00 R$ 15.000,00

VII Simpósio Einstein de 
Cardiologia DEZEMBRO Híbrido R$ 85.000,00 R$ 60.000,00 R$ 45.000,00 R$ 30.000,00

Evento Mês Formato
PREMIUM APOIOPREMIUM SATÉLITEMASTER
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COTAS DE PARTICIPAÇÃO

Cota exclusiva mediante alinhamento prévio.

MASTER

Personalização de um curso pré-simpósio até 20 pessoas (4 horas de conteúdo - participantes convidados pela empresa 
ou aberto ao público).

Realização de um warm up fechado - Temas e palestrantes a serem aprovados anteriormente ou uma aula gravada 
duração de 40 minutos  (produção, gravação e legendagem sob responsabilidade do patrocinador) para envio aos 
participantes na semana anterior ao evento.

Simpósio Satélite de 60’ (tema e palestrante a serem aprovados previamente).

Exibição de um vídeo institucional intercalados durante intervalos da programação científica - 1’30”.

Sessão customizada no sistema de acesso ao certificado (um e-book, Artigo, anúncio ou uma Pesquisa Personalizada).

Inserção do logotipo no site do evento (imagem estática).

Inserção do logotipo no programa final (versão web).

Logotipo do patrocinador nas cartas de agradecimento de participação para os inscritos.

Mensagem de boas-vindas com logotipo dos patrocinadores aos inscritos/participantes ao realizarem login para o evento.

Menção honrosa na abertura oficial do evento.

Espaço de 12m² para exposição de produtos (para eventos Híbridos - módulo presencial).

Área de exposição na Plataforma de transmissão do evento: 

Estande 3D - Estande do expositor em 3D, com possibilidade de inserir um vídeo, banner de produto em PDF.

Fotos - Expor fotos na página do Expositor e visualizar de forma aumentada.

Produtos - Expor produtos em uma galeria, visualizar para obter mais informações e ao clicar no botão direcionar o 
usuário para um site externo da empresa.

Vídeo - Possibilidade de expor um Vídeo na página do Expositor e visualizar de forma aumentada.

Cartão Virtual - Cadastro na ferramenta de até três representantes comerciais do expositor bem como informações 
referente ao seu perfil e comunicar com ele via Chat, Vídeo e WhatsApp.

Notificação Direta - Possibilidade de enviar notificações de texto na tela de usuários específicos (para usuários  
que permitirem).

Cabine de Fotos - Possibilidade de criar uma ativação chamada Cabine de Fotos no qual o usuário pode tirar  
uma foto com a moldura do expositor para enviar por e-mail ou compartilhar em redes sociais a partir do seu  
celular ou computador.

Sorteios -  Possibilidade de criar sorteios dentro do estande do expositor, incentivando dessa forma que o usuário visite 
seu estande.

Quiz -  Inserção de Quiz dentro do estande do expositor possibilitando que o usuário teste o conhecimento adquirido e 
ganhe prêmios baseado na pontuação.

Sala de Reunião -  Sala de Reunião para Vídeo  Conferência com até 20 usuários para conversa sobre produtos, reuniões 
comerciais (possibilidade de manter essa sala privada) entre outros;

Realidade Aumentada - Possibilidade de expor produtos em 3D na mesa de trabalho do usuário através da inserção 
digital do produto na câmera do celular do usuário. (haverá necessidade do expositor converter a imagem em 3D).

Vídeo Capa ou Foto de Capa - Possibilidade de exibir uma foto de capa no estande do expositor bem como um vídeo ou 
transmissão ao vivo (ideal para exibição de produto).

Inserção do Logotipo no Carrossel do Chat durante a transmissão do evento.

Aplicação do logotipo no template da transmissão (estático).

Publicação de anúncio no Feed e na área de expositor  durante a transmissão do evento.

Contrapartidas poderão sofrer alterações mediante definição de Plataforma de transmissão de acordo com a estrutura da programação final.
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PREMIUM  
SATÉLITE

Simpósio Satélite de 60' (tema e palestrante a serem aprovados previamente).

Exibição de vídeo institucional intercalados durante intervalos da programação científica - 1’30’’.

Sessão customizada no sistema de acesso ao certificado (um e-book ou aula gravada ou uma Pesquisa Personalizada).

Inserção do logotipo no site do evento (imagem estática).

Inserção do logotipo no programa final (versão web).

Logotipo do patrocinador nas cartas de agradecimento de participação para os inscritos.

Mensagem de boas-vindas com logotipo dos patrocinadores aos inscritos/participantes ao realizarem login para o evento.

Menção honrosa na abertura oficial do evento.

Espaço de 9m² para exposição de produtos  (para eventos Híbridos - módulo presencial).

Área de exposição na Plataforma de transmissão do evento: 

Estande 3D - Estande do expositor em 3D, com possibilidade de inserir um vídeo, banner de produto em PDF.

Fotos - Expor fotos na página do Expositor e visualizar de forma aumentada.

Produtos - Expor produtos em uma galeria, visualizar para obter mais informações e ao clicar no botão direcionar o 
usuário para um site externo da empresa.

Vídeo - Possibilidade de expor um Vídeo na página do Expositor e visualizar de forma aumentada.

Cartão Virtual - Cadastro na ferramenta de até três representantes comerciais do expositor bem como informações 
referente ao seu perfil e comunicar com ele via Chat, Vídeo e WhatsApp.

Notificação Direta - Possibilidade de enviar notificações de texto na tela de usuários específicos  (para usuários  
que permitirem).

Cabine de Fotos - Possibilidade de criar uma ativação chamada Cabine de Fotos no qual o usuário pode tirar uma  
foto com a moldura do expositor para enviar por e-mail ou compartilhar em redes sociais a partir do seu celular  
ou computador.

Sorteios -  Possibilidade de criar sorteios dentro do estande do expositor, incentivando dessa forma que o usuário visite 
seu estande.

Quiz -  Inserção de Quiz dentro do estande do expositor possibilitando que o usuário teste o conhecimento adquirido e 
ganhe prêmios baseado na pontuação.

Sala de Reunião -  Sala de Reunião para Vídeo  Conferência com até 20 usuários para conversa sobre produtos, reuniões 
comerciais (possibilidade de manter essa sala privada) entre outros;

Realidade Aumentada - Possibilidade de expor produtos em 3D na mesa de trabalho do usuário através da inserção 
digital do produto na câmera do celular do usuário. (haverá necessidade do expositor converter a imagem em 3D).

Vídeo Capa ou Foto de Capa - Possibilidade de exibir uma foto de capa no estande do expositor bem como um vídeo ou 
transmissão ao vivo (ideal para exibição de produto).

Inserção do Logotipo no Carrossel do Chat durante a transmissão do evento.

Aplicação do logotipo no template da transmissão (estático).

Publicação de anúncio no Feed e na área de expositor  durante a transmissão do evento.

Contrapartidas poderão sofrer alterações mediante definição de Plataforma de transmissão de acordo com a estrutura da programação final.



10

PREMIUM

Exibição de vídeo institucional intercalados durante intervalos da programação científica - 1'30’’.

Sessão customizada no sistema de acesso ao certificado (um e-book ou aula gravada ou uma Pesquisa Personalizada).

Inserção do logotipo no site do evento (imagem estática).

Inserção do logotipo no programa final (versão web).

Logotipo do patrocinador nas cartas de agradecimento de participação para os inscritos.

Mensagem de boas-vindas com logotipo dos patrocinadores aos inscritos/participantes ao realizarem login para o evento.

Menção honrosa na abertura oficial do evento.

Espaço de 6m² para exposição de produtos (para eventos Híbridos - módulo presencial).

Área de exposição na Plataforma de transmissão do evento: 

Estande 3D - Estande do expositor em 3D, com possibilidade de inserir um vídeo, banner de produto em PDF.

Fotos - Expor fotos na página do Expositor e visualizar de forma aumentada.

Produtos - Expor produtos em uma galeria, visualizar para obter mais informações e ao clicar no botão direcionar o 
usuário para um site externo da empresa.

Vídeo - Possibilidade de expor um Vídeo na página do Expositor e visualizar de forma aumentada.

Cartão Virtual - Cadastro na ferramenta de até três representantes comerciais do expositor bem como informações 
referente ao seu perfil e comunicar com ele via Chat, Vídeo e WhatsApp.

Notificação Direta - Possibilidade de enviar notificações de texto na tela de usuários específicos  (para usuários  
que permitirem).

Cabine de Fotos - Possibilidade de criar uma ativação chamada Cabine de Fotos no qual o usuário pode tirar uma 
foto com a moldura do expositor para enviar por e-mail ou compartilhar em redes sociais a partir do seu celular ou 
computador.

Sorteios -  Possibilidade de criar sorteios dentro do estande do expositor, incentivando dessa forma que o usuário visite 
seu estande.

Quiz -  Inserção de Quiz dentro do estande do expositor possibilitando que o usuário teste o conhecimento adquirido e 
ganhe prêmios baseado na pontuação.

Sala de Reunião -  Sala de Reunião para Vídeo  Conferência com até 20 usuários para conversa sobre produtos, reuniões 
comerciais (possibilidade de manter essa sala privada) entre outros;

Realidade Aumentada - Possibilidade de expor produtos em 3D na mesa de trabalho do usuário através da inserção 
digital do produto na câmera do celular do usuário. (haverá necessidade do expositor converter a imagem em 3D).

Vídeo Capa ou Foto de Capa: Possibilidade de exibir uma foto de capa no estande do expositor bem como um vídeo ou 
transmissão ao vivo (ideal para exibição de produto).

Inserção do Logotipo no Carrossel do Chat durante a transmissão do evento.

Aplicação do logotipo no template da transmissão (estático).

Publicação de anúncio no Feed e na área de expositor  durante a transmissão do evento.

Contrapartidas poderão sofrer alterações mediante definição de Plataforma de transmissão de acordo com a estrutura da programação final.
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APOIO

Inserção do logotipo no site do evento (imagem estática).

Inserção do logotipo no programa final (versão web).

Logotipo do patrocinador nas cartas de agradecimento de participação para os inscritos.

Mensagem de boas-vindas com logotipo dos patrocinadores aos inscritos/participantes ao realizarem login para o evento.

Menção honrosa na abertura oficial do evento.

Área de exposição na Plataforma de transmissão do evento: 

Fotos - Expor fotos na página do Expositor e visualizar de forma aumentada.

Cartão Virtual - Cadastro na ferramenta de até três representantes comerciais do expositor bem como informações 
referente ao seu perfil e comunicar com ele via Chat, Vídeo e WhatsApp.

Foto Capa - Possibilidade de exibir uma foto de capa.

Inserção do Logotipo no Carrossel do Chat durante a transmissão do evento.

Aplicação do logotipo no template da transmissão (estático).

Publicação de anúncio no Feed e na área de expositor  durante a transmissão do evento.

Contrapartidas poderão sofrer alterações mediante definição de Plataforma de transmissão de acordo com a estrutura da programação final.



VIVIAN ANÉAS
(11) 9 9943-9935

vivian.aneas@einstein.br

CONTATO COMERCIAL
ÉLCIO CRUZ SANTOS
(11) 9 9752-3019

elcio.santos@einstein.br
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