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Aproveite essa oportunidade 
de realizar novas conexões 
empresariais, atrelando-se 
a um dos maiores nomes do 
mercado de saúde do Brasil.

O SUESP É O 
EVENTO IDEAL  
PARA A EXPOSIÇÃO 
DA SUA MARCA! 



Sobre o 
37º Suesp
Consagrado como um dos eventos mais 
importantes e estratégicos da saúde 
suplementar e do cooperativismo 
médico, o Simpósio das Unimeds 
do Estado de São Paulo (Suesp) 
também é conhecido pelo seu Centro 
de Exposições, que agrupa e divulga 
diversos negócios.

Quando: 7 a 9 de julho de 2022
Onde: Sofitel Jequitimar Guarujá - Av. 
Marjory da Silva Prado, 1.100 - Praia de 
Pernambuco – Guarujá/SP
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VISIBILIDADE 
Exponha sua marca para um público seleto 
e fortaleça seus produtos e serviços.  

CONHECIMENTO 
Informe-se sobre as tendências de 
mercado e do cenário econômico brasileiro 
nos debates e palestras do evento. 

5 RELACIONAMENTO
 Gere inúmeros contatos qualificados em 
apenas 3 dias. 

MERCADO 
Conheça e interaja com empresas líderes 
e referências em inovação no setor de 
assistência médica e à saúde. 

ESTRATÉGIA 
Tenha contato com os responsáveis pela 
segunda maior rede hospitalar do Brasil. 

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS 
Apresente as soluções da sua empresa 
aos líderes das Unimeds de todo o Brasil. 

Motivos para investir

2 GESTÃO DA MARCA 
Atrele o seu negócio a uma das maiores 
e melhores empresas do País e a uma 
Top Of Mind no setor de saúde. 



Quem é o 
público?
O Suesp tem como público-alvo a 
alta liderança do Sistema Unimed, 
que possui mais de 300 cooperativas 
espalhadas pelo Brasil. Além dos 
gestores, participam do evento 
médicos, executivos e empresários 
da saúde suplementar. 



REDE PRÓPRIA DO 
SISTEMA PAULISTA:

38 Centros de Diagnósticos
45 Farmácias

34 Laboratórios
51 Pronto Atendimentos

51 Hospitais
09 Óticas

41 Unidades de APS

A força do  
Sistema Unimed  
no estado de SP
A Unimed Fesp é a federação estadual 
que concentra a maior quantidade 
de Unimeds filiadas e clientes do 
País, levando em consideração todo 
o Sistema Unimed nacional. São 76 
cooperativas associadas e mais de 500 
mil clientes.

Juntas, as Unimeds do estado de 
São Paulo possuem 3,6 milhões 
de beneficiários, 20 mil médicos 
cooperados e R$ 18 bilhões de 
faturamento anual. 



Entrevistas

“É sempre bacana participar do Suesp. Neste ano 
ainda mais, porque tudo o que viemos trabalhando 
dentro do Sistema Unimed, aprimorando o modelo 
de gestão, o modelo assistencial, as missões 
internacionais, é feito para entendermos a inovação 
e saber como a medicina vai se posicionar. Então, 
é muito importante ver a inovação, as startups, 
a inteligência artificial, e este Suesp discute 
exatamente esses temas. Ficamos felizes por ver que 
a Unimed Fesp está sendo proativa nesse processo, 
e está indo para a prática. É o nosso esforço trazendo 
resultado, então me sinto honrado”.
Edivaldo Del Grande
Presidente do Sistema Ocesp/Sescoop

“Estamos presentes no Suesp há muitos anos 
porque trata-se de uma reunião de negócios e 
interesses do Sistema Unimed muito grande. Temos 
muito prazer em participar, este ano em especial, 
pois somos patrocinadores máster. Depois de 20 
anos de Sistema Unimed, a gente acaba fazendo 
amigos, parceiros de negócios e nosso estande 
hoje é um lugar de confraternização, de negócios, e 
de festa. Os temas abordados neste evento são de 
interesse de todo o mercado da saúde suplementar, 
trazendo personalidades e expoentes do ramo, o 
que é importante para obtermos conhecimento 
direto das fontes mais seguras”. 
Dr. Alvaro Luis Regis Lemos
Presidente da Medsalva

“O Suesp é sempre muito grandioso, com uma 
estrutura excelente e organização adequada. 
Neste ano, a área comercial está bem ativa e 
as palestras são muito interessantes. É um 
evento que nos aproxima dos cooperados e 
das Unimeds, uma parceria muito forte e que 
sempre mantivemos, não só aqui, mas também 
nos demais eventos durante o ano. Nosso foco 
é sempre o relacionamento e, posteriormente, o 
desdobramento com o movimento de negócios”.
Felipe Magalhães Bastos 
Presidente do Sicoob Unimais

“O relacionamento com a Unimed Fesp e as demais 
Unimeds de São Paulo cresce progressivamente, 
e estamos num momento de intercooperação 
muito importante. É um processo que vínhamos 
aprofundando, até porque a Unicred se originou 
dentro da Unimed. Nosso DNA é igual. Esse evento 
congrega todas as Unimeds e entendo que o 
relacionamento com os dirigentes permite um 
contato próximo, alavancando negócios com os 
cooperados”.
Dr. Pedro Antunes Negrão
Presidente da Unicred do Estado de SP

Avaliação dos últimos 
patrocinadores



Inscrições categoria expositor:
15 
Inscrições categoria terceiros:
5
Inscrição categoria congressista:
1
Convite para show
3 convites para show à sua escolha 
Estande:
Não inclui.
Logotipo: 
• Hotsite do evento (com link);   
• E-mail marketing de agradecimento 
aos congressistas, após o evento;
• Página de agradecimento na revista 
Suesp (ou material similar).
• Crachá;
• E-mails marketing de divulgação;
• Palco ou totem dentro do auditório
• Anúncio de 1/2 página em 1 edição 

do Jornal Suesp News;
• Anúncio de página dupla na Revista 
Suesp (ou material similar);
• Logo na programação impressa do 
evento
  
Ações extras
• Exibição de um vídeo de até 1 
minuto na plenária (uma vez na 
programação)*;
• Envio de 1 e-mail marketing para o 
mailing  pré-evento, realizado pela 
Fesp*;   
• 1 Encarte de material promocional 
nas pastas dos congressistas*;
• Mensagem de agradecimento e 
reconhecimento como patrocinador 
oficial, na abertura e encerramento 
do evento.  

Cota Esmeralda – 64m²
(Altura máxima 4m)
R$ 234.000,00

Inscrições categoria expositor:
8
Inscrições categoria terceiros:
3
Evento social:
2 convites para show à sua escolha.
Estande:
Não inclui.
Logotipo: 
• Hotsite do evento (com link);   
• E-mail marketing de agradecimento 
aos congressistas, após o evento;
• Página de agradecimento na revista 
Suesp;      
• Anúncio de 1/4 de página em uma 
edição do Jornal Suesp News;
• Anúncio de 1 página na revista 
Suesp (ou material similar);
• Logo na programação impressa do 
evento       

Ações extras:
• 1 Encarte de material promocional 
nas pastas dos congressistas*;                          
• Mensagem de agradecimento e 
reconhecimento como patrocinador 
oficial, na abertura e encerramento 
do evento.   

Cota Safira 25m²
(Altura máxima 4m) 
R$ 87.000,00

Benefícios cotas



Benefícios cotas
Ametista 14m² Turmalina 6m²

Inscrições categoria expositor:
6
Inscrições categoria terceiros:
2
Evento social:
2 convites para show à sua escolha.
Estande:
Montagem padrão. 
Logotipo:
• Hotsite do evento (com link);
• E-mail marketing de agradecimento 

(Altura máxima 3,5m)
R$ 50.000,00

(Altura máxima 3m)
R$ 27.500,00

Inscrições categoria expositor:
3
Inscrições categoria terceiros:
1
Evento social:
1 convite para show à sua escolha.
Estande: 
Montagem padrão. 
Logotipo:
• Hotsite do evento (com link);
• E-mail marketing de agradecimento 

aos congressistas, após o evento;                                                                           
• Página de agradecimento na revista 
Suesp (ou material similar);

aos congressistas, após o evento;                                                                                                                                         
• Página de agradecimento na revista 
Suesp (ou material similar);
• Logo na programação impressa do  
evento; 
 Ações extras:
• 1 Encarte de material promocional nas 
pastas dos congressistas*;                                                             
• Mensagem de agradecimento e 
reconhecimento como patrocinador oficial, 
na abertura e encerramento do evento.



Benefícios cotas
Cota Topázio Cota Apoio 

Inscrições categoria expositor:
1
Inscrições categoria terceiros:
1
Estande:
Balcão padrão.
Logotipo:
• Hotsite do evento (com link); 

Balcão - 2,7m
R$ 15.600,00

R$ 6.500,00

Inscrições categoria expositor:
1
Logotipo:
• Hotsite do evento (com link);     



Benefícios adicionais

Importante
É permitida a 
compra de até 2 
(dois) estandes 
de uma mesma 
cota por empresa 
e a unificação dos 
espaços com a 
retirada de paredes/
personalização. As 
alterações devem 
ser tratadas com a 
montadora.

Categorias das 
inscrições
Expositor: acesso à 
Plenária (palestras) 
e Feira de Negócios.
Staff: acesso à 
Feira de Negócios 
para uso exclusivo 
de recepcionistas, 
garçons, seguranças 
e etc.
Congressista: 
acesso a todas as 
atividades.

Envio de 1 e-mail marketing pré-evento (envio pela organização do evento)        R$ 1.5 mil
1 Brinde na sacola do congressista                R$ 7 mil
Entrega de brinde nos apartamentos do Sofitel Jequitimar           R$ 7 mil
Ação promocional na Feira de Negócios (1 intervalo - mediante aprovação da organização)     R$ 7 mil
1 Sorteio de brinde na plenária (horário definido pela organização)          R$ 6 mil
Adesivo de piso com caminho até o estande (Entrada da Feira de Negócios até o estande)     R$ 7 mil
Exibição única de 1 vídeo na plenária (até 1 minuto - horário definido pela organização do evento)   R$ 7 mil
Entrega de 1 material na entrada do auditório (uma entrega à definir com a organização)     R$ 7 mil
Adesivo na porta giratória de entrada do hotel              R$ 13 mil
Personalização da pulseira de acesso dos congressistas            R$ 13 mil
Vídeo de até 1 minuto na TV dos quartos do hotel Jequitimar           R$ 13 mil
Personalização do cordão para crachá dos participantes (limitado a 2 empresas)       R$ 16 mil
Capa em 500 cadeiras do auditório (exceto durante jantares)           R$ 15 mil
Inclusão do logotipo na sacola do evento (até mar/22)            R$ 16 mil
Patrocínio de show                   a combinar

A produção dos materiais (exceto cordão para crachá e sacola) é responsabilidade do patrocinador.
A quantidade de empresas para cada benefício adicional será analisada pela organização.

A compra do benefício adicional está condicionada a aquisição de uma das cotas de patrocínio



Capacitação



Negócios



Entretenimento



aa

Contatos:
Mayra Caiado
Lizandra Fincatti 
Isabel da Silva 
Ana Karina Stefanosky

E-mail: suesp@unimedfesp.coop.br e 
eventos@unimedfesp.coop.br
Site: www.suesp.com.br


