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REALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

O Global Summit Telemedicine & Digital Health é uma iniciativa da Associação Paulista de Medicina (APM), filiada 

à Associação Médica Brasileira (AMB) em parceria com o Transamerica Expo Center, que faz parte do Conglomerado 

Alfa, um dos maiores grupos econômicos do Brasil.

Eleito melhor Centro de Convenções do Brasil no World MICE Awards 2021.
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PRESIDÊNCIA

Dr. José Luiz Gomes do Amaral
Presidente da Associação Paulista de Medicina e 

Presidente de Honra do Global Summit 

Telemedicine & Digital Health.

Dr. Jefferson Gomes Fernandes 
Presidente do Global Summit 

Telemedicine & Digital Health

Dr. Antonio Carlos Endrigo
Co-Presidente do Global Summit

Telemedicine & Digital Health.



RESUTADOS GLOBAL SUMMIT 2021

2.000 INSCRITOS

24 PAÍSES PARTICIPANTES

36 MARCAS PATROCINADORAS

4 DIAS DE EVENTO

40 PALESTRANTES INTERNACIONAIS

160 PALESTRANTES NACIONAIS

100 HORAS DE CONTEÚDO

+ de 6.000 visitas na AREA DE NEGÓCIOS 

Média de 200 visitas únicas em cada estande

virtual.



VEJA ALGUNS MOMENTOS DA HISTÓRIA DO GLOBAL SUMMIT



✓ 2 mil congressistas;

✓ 3 dias de evento presencial;

✓ Mais de 50 horas de Evento com conteúdo

exclusivo;

✓ Conteúdos virtuais;

✓ Conferências e Painéis nacionais e internacionais;

✓ 3 Arenas principais;

✓ 1 Arena “Hub Innovation” com programação de

workshops todos os dias do Evento.

PREVIEW 2022
EDUCAÇÃO, CONHECIMETO, NETWORKING, NEGÓCIOS



Tema: Saúde Digital para Todos.

O conhecimento e a prática da medicina e dos cuidados à saúde estão em constante evolução.

As inovações tecnológicas trazem enormes desafios aos profissionais e sistemas de saúde para seu uso 

responsável, seguro e eficiente. Acessar estes conhecimentos e discutir sua prática é essencial.

O crescimento exponencial da telemedicina e da saúde digital trouxe enormes benefícios para as pessoas, 

populações, serviços e sistema de saúde. É imperativo que estes benefícios possam ser expandidos e 

tornarem-se acessíveis por todos os que deles venham a necessitar. Cultura de inovação, políticas de saúde, 

investimentos, competências gerenciais e segurança jurídica, entre outros, são componentes importantes 

para que se alcance estes objetivos.

Como o maior e mais relevante evento em Saúde Digital, Telemedicina e Telessaúde da América Latina, o 

Global Summit surge como um catalisador, envolvendo todo este ecossistema. Não é apenas um evento, 

mas sim a criação e o descobrimento de novos horizontes para a saúde, trazendo o “estado da arte” destas 

áreas.

O Global Summit Telemedicine & Digital Health é uma iniciativa da Associação Paulista de

Medicina (APM) em parceria com o Transamerica Expo Center.

TEMA CENTRAL GS 2022





✔Sua marca reconhecida pelos principais

lideres do Ecossistema da Saúde Digital,

Telemedicina e Telessaúde;

✔Evento catalisador, que envolve os principais

players e stakeholders do ecossistema da saúde

digital;

✔Público formador de opinião e decisor para

fazer negócios e conexões profissionais;

✔Visibilidade e oportunidade em um mercado

crescente;

✔Espaço exclusivo do patrocinador para 

networking;

POR QUE PATROCINAR O GLOBAL SUMMIT?

✔2 mil congressistas em + de 50 horas de

Evento com conteúdo exclusivo;

✔Inovação, business e atualização profissional

em um só evento;

✔Principal encontro para debater as

tendências e a evolução da telemedicina, da

telessaúde e da saúde digital;

✔Maior e mais relevante Evento de Saúde

Digital, Telemedicina e Telessaúde da América

Latina.



Eventos mensais, de “aquecimento”, que

reúnem especialistas para debater assuntos

relevantes sobre Telemedicina, Telessaúde e

Saúde Digital, com o objetivo de manter

uma agenda ampla de discussões que

antecedem a realização do Global Summit

Telemedicine & Digital Health (GS) – maior e

mais relevante encontro sobre telemedicina

e saúde digital da América Latina.

GLOBAL SUMMIT WARM UP SERIES



O WARM UP em números:

• 24 Warm Up’s realizados;

• +de 10.000 participantes;

• 81Palestrantes Nacionais;

• 12Palestrantes Internacionais;

• +de 48 horas de conteúdo e debates;

• 7 Países participantes.

• Evento gratuito somente para inscritos.

• AO VIVO, gravado e disponibilizado gratuitamente no site do Global Summit.

Acesso às gravações destes eventos, clique aqui:
https://www.telemedicinesummit.com.br/warm-up/

GLOBAL SUMMIT WARM UP SERIES

https://www.telemedicinesummit.com.br/warm-up/


REVIEW DAS EDIÇÕES ANTERIORES – 2019, 2020 E 2021

5000 130 12 434 275 60
PARTICIPANTES PATROCINADORES DIAS DE EVENTO PALESTRAS 

(NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS)

HORAS DE

CONTEÚDO 

PAÍSES 

PARTICIPANTES 



OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS | COTAS DE PATROCÍNIO

PÚBLICO SEGMENTADO E QUALIFICADO:

+ DE 120 MIL CONGRESSISTAS

+ DE 1 MILHÃO de pessoas impactadas nas REDES SOCIAIS

KEY PARTNER DIAMOND GOLD SILVER BRONZE APOIO



AÇÕES ONLINE:
• Veiculação de 2 E-mails institucionais do PATROCINADOR para o mailing do Global Summit e APM

(Associação Paulista de Medicina);

• Posts divulgando ativações / promoções pré-evento e durante o evento no Facebook / Instagram / LinkedIn;

• Exibição da logomarca em todos os e-mails marketing do Congresso;

• Exibição da logomarca nas mídias online, pré e durante e pós Congresso;

• Exibição da logomarca na home do site do evento com link direcionado;

• Entrevista com o CEO para redes sociais, mesma matéria veiculação na Newsletter do Global Summit, Blog no site;

• Banner no Aplicativo Global Summit.

PÓS EVENTO:

• E-BOOK do Patrocinador pós evento – (responsabilidade do Patrocinador);

• 1 E-mail marketing de agradecimento;

• 1 E-mail marketing com a divulgação do E-BOOK.

BRANDING



AÇÕES ONLINE:

• Assinatura como Patrocinador KEY PARTNER exclusivo no Global Summit 2022;

• Capas de cadeira em todas as ARENAS com o logotipo do patrocinador- EXCLUSIVO;

• Veiculação de 3 Vídeos Institucional com até 30 segundos durante os intervalos em todos os palcos do evento;

• 1 Painel na Programação – duração 1 hora – Palco Principal, com transmissão ao vivo para congressistas online;

• 1 Painel na Programação – duração 30 minutos – Hub Innovation;

• Logomarca no Pórtico de entrada, fundos de palco, e painéis institucionais do evento.

CONVITES:
• 20 credenciais CONGRESSISTAS - FULL PASS - Acesso aos 3 dias do conteúdo do congresso;

• 20 credenciais EXPOSITOR – Acesso a àrea de exposição.

ÁREA DE EXPOSIÇÃO:

• Estande montado de 100m² na área de exposição, posicionado na entrada principal do evento;

• Sampling: ação de distribuição de material promocional no primeiro dia na entrada principal

do evento;

• Cordão de crachá com o logotipo do patrocinador KEY PARTNER – AÇÃO EXCLUSIVA.

NEGÓCIOS



AÇÕES ONLINE:
• Veiculação de 1 E-mail institucional do PATROCINADOR para o mailing do Global Summit;

• Posts divulgando ativações / promoções pré-evento e durante o evento no Facebook / Instagram / LinkedIn;

• Exibição da logomarca em todos os e-mails marketing do Congresso;

• Exibição da logomarca nas mídias online, pré e durante e pós Congresso;

• Exibição da logomarca na home do site do evento com link direcionado;

• Entrevista com o CEO para redes sociais, mesma matéria veiculação na Newsletter do Global Summit, Blog no site.

PÓS EVENTO:

• E- BOOK do Patrocinador pós evento;

• 1 E-mail marketing de agradecimento;

• 1 E-mail marketing com a divulgação do E-BOOK.

BRANDING



AÇÕES ONLINE:

• Assinatura como Patrocinador DIAMOND no Global Summit 2022;

• Logomarca do Patrocinador na Bolsa do Congresso, entregue para 2.000 congressistas;

• Veiculação de 1 Vídeo Institucional de 1 a 2 minutos durante os intervalos em todos os palcos do evento;

• 1 Painel na Programação – duração 1 hora – Palco Principal, com transmissão ao vivo para congressistas online.

• 1 Painel na Programação – duração 30 minutos – Hub Innovation.

CONVITES:
• 15 credenciais FULL PASS - Acesso aos 3 dias do conteúdo do congresso;

• 15 credenciais EXPOSITOR.

ÁREA DE EXPOSIÇÃO:
• Estande montado de 70 m² na área de exposição, localizado no corredor principal da entrada do evento;

• Sampling: ação de distribuição de material promocional no primeiro dia na entrada principal do evento.

NEGÓCIOS



AÇÕES ONLINE:

• Veiculação de 1 E-mail institucional do PATROCINADOR para o mailing do Global Summit;

• Posts divulgando ativações / promoções pré-evento e durante o evento no Facebook / Instagram / LinkedIn;

• Exibição da logomarca em todos os e-mails marketing do Congresso;

• Exibição da logomarca nas mídias online, pré e durante e pós Congresso;

• Exibição da logomarca na home do site do evento com link direcionado;

• Entrevista com o CEO para redes sociais, mesma matéria veiculação na Newsletter do Global Summit, Blog no site;

• 1 E-mail marketing de agradecimento para a base do Global Summit.

BRANDING



AÇÕES ONLINE:

• Assinatura como Patrocinador GOLD no Global Summit 2022;

• Veiculação de 1 Vídeo Institucional de 1 a 2 minutos durante os intervalos em todos os palcos do

Evento;

• 1 Painel na Programação – duração 30 minutos – Palco Principal;

• 1 Painel na Programação – duração 30 minutos – Hub Innovation.

CONVITES:
• 10 credenciais CONGRESSISTAS - FULL PASS - Acesso aos 3 dias do conteúdo do congresso;

• 10 credenciais EXPOSITOR – Acesso a area de exposição.

ÁREA DE EXPOSIÇÃO:
• Estande montado de 50 m² e padronizado na área de exposição.

NEGÓCIOS



AÇÕES ONLINE:

• Veiculação de 1 E-mail institucional do PATROCINADOR para o mailing do Global Summit;

•Posts divulgando ativações / promoções pré-evento e durante o evento no Facebook / Instagram/ 

LinkedIn;

• Exibição da logomarca em todos os e-mails marketing do Congresso;

• Exibição da logomarca nas mídias online, pré e durante e pós Congresso;

• Exibição da logomarca na home do site do evento com link direcionado;

•Entrevista com o CEO para redes sociais, mesma matéria veiculação na Newsletter do Global Summit, Blog 

no site.

BRANDING



AÇÕES ONLINE:
• Assinatura como Patrocinador SILVER no Global Summit 2022;

• Veiculação de 1 Vídeo Institucional de 1 a 2 minutos durante os intervalos em todos os palcos do

Evento;

• 1 Painel na Programação – duração 30 minutos – Hub Innovation;

• Logomarca no Pórtico de entrada, fundos de palco, e painéis institucionais do evento.

CONVITES:
• 08 credenciais CONGRESSISTAS - FULL PASS - Acesso aos 3 dias do conteúdo do congresso;

• 08 credenciais EXPOSITOR – Acesso a area de exposição.

ÁREA DE EXPOSIÇÃO:
• Estande montado de 30 m² na área de exposição.

NEGÓCIOS



BRANDING

AÇÕES ONLINE:
• Posts divulgando ativações / promoções pré-evento e durante o evento no Facebook / Instagram / LinkedIn;

• Exibição da logomarca em todos os e-mails marketing do Congresso;

• Exibição da logomarca nas mídias online, pré e durante e pós Congresso;

• Exibição da logomarca na home do site do evento com link direcionado;

• Entrevista com o CEO para redes sociais, mesma matéria veiculação na Newsletter do Global Summit, Blog no site.

NEGÓCIOS
AÇÕES ONLINE:
• Assinatura como Patrocinador BRONZE no Global Summit 2022;

• Veiculação de 1 vídeo institucional com até 30 segundos durante os intervalos;

• Logomarca no Pórtico de entrada, fundos de palco, e painéis institucionais do evento;

• 1 Painel na Programação – duração 30 minutos – Hub Innovation.

CONVITES:
• 06 credenciais CONGRESSISTAS - FULL PASS - Acesso aos 3 dias do conteúdo do congresso;

• 06 credenciais EXPOSITOR – Acesso a area de exposição.

ÁREA DE EXPOSIÇÃO:
• Estande de 15 m² montado e padronizado na área de exposição.



BRANDING

AÇÕES ONLINE:
• Posts divulgando ativações / promoções pré-evento e durante o evento no Facebook / Instagram / LinkedIn;

• Exibição da logomarca em todos os e-mails marketing do Congresso;

• Exibição da logomarca nas mídias online, pré e durante e pós Congresso;

• Exibição da logomarca na home do site do evento com link direcionado;

• Entrevista com o CEO para redes sociais, mesma matéria veiculação na Newsletter do Global Summit, Blog no site.

NEGÓCIOS
AÇÕES ONLINE:
• Assinatura como Patrocinador APOIO no Global Summit 2022;

• Veiculação de 1 vídeo institucional de 1 a 2 minutos durante os intervalos;

• Logomarca no Pórtico de entrada, fundos de palco, e painéis institucionais do evento;

• 1 Painel na Programação – duração 30 minutos – Hub Innovation.

CONVITES:
• 03 credenciais CONGRESSISTAS - FULL PASS - Acesso aos 3 dias do conteúdo do congresso;

• 03 credenciais EXPOSITOR – Acesso a area de exposição.

ÁREA DE EXPOSIÇÃO:
• Estande de 09 m² montado e padronizado na área de exposição.



Presencial + Transmissão ao vivo via plataforma 

(Edições: Junho, Agosto e Setembro)

• Assinatura como Patrocinador Exclusivo de uma edição (a escolher) do “GLOBAL SUMMIT WARM UP SERIES;

• Speech da diretoria da empresa patrocinadora no GLOBAL SUMMIT WARM UP SERIES;

• Assinatura no hotsite –Aba –Warm Ups;

• Logomarca do Patrocinador E-mail marketing 

Save the Date  

E-mail

Reminder –Lembrete “é amanhã”  

Agradecimento

Post para Redes Sociais

Save the Date

E-mail

Reminder –Lembrete “é amanhã”

• Video do Patrocinador de 1a 2 minutos, a ser veiculado na abertura e encerramento do WarmUP;

• Asinatura nos diversos espaços de conteúdo e exposições, como: fundos de palco e Banner

na entrada do Evento (Presencial)

GLOBAL SUMMIT WARM UP SERIES




