DESAFIOS DE UMA PANDEMIA:
A IMPLEMENTAÇÃO DA VACINA COVID-19
NOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Oportunidades de patrocínio

QUEM SOMOS
Criada em 1929 e com sede em Genebra, a Federação Internacional dos Hospitais (IHF) é a voz global dos
hospitais e dos sistemas de saúde. Hoje em dia, a IHF tem a representação de mais de 100 organizações
diferentes. Além disso, mantém relações oficiais com a Organização Mundial de Saúde e tem uma parceria com
muitas agências multilaterais e ONGs globais relacionadas com a saúde. Por favor, veja abaixo uma amostra
dos nossos membros e parceiros:
Alguns Membros:

Alguns Parceiros:

SOBRE A MESA REDONDA VIRTUAL
A IHF serve como uma plataforma para a comunidade hospitalar global trocar experiências, construir
parcerias internacionais e aproveitar o conhecimento sobre inovação no setor da saúde. Temos
relações oficiais com a Organização Mundial de Saúde e a nossa sede, em Genebra, facilita o nosso
papel na representação da voz fulcral dos hospitais na comunidade global de saúde.
Somos uma organização dirigida pelos seus membros, cuja missão é desenvolver atividades e
projetos significativos para os nossos membros.
Estamos a organizar um evento virtual para os países de língua portuguesa sobre a implementação e
distribuição da vacina contra COVID-19 nos seus diferentes contextos. O evento irá reunir líderes do
setor da saúde para avaliarem os primeiros seis meses de implementação e distribuição da vacina,
discutirem os desafios e sucessos, e explorarem as perspetivas para o futuro.
O evento intitulado: “Desafios de uma pandemia: A implementação da vacina COVID-19 nos países
de língua portuguesa” terá lugar a 25 de maio de 2021 (15:00 - 18:00 CET) em colaboração com
a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Hospitalar (APDH), a Federação Brasileira de
Hospitais (FBH) e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e será realizado em
língua portuguesa.

QUEM IRÁ PARTICIPAR
O evento exclusivo irá contar com a presença de executivos de topo da organização nacional
representante de hospitais (Associação Hospitalar Nacional Pública ou Privada ou Ministério da
Saúde) de cada um dos seguintes países:
• Angola

• Brasil
• Cabo Verde
• Guiné-Bissau
• Guiné Equatorial

• Moçambique
• Portugal
• São Tomé e Principe
• Timor Leste
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PORQUÊ PATROCINAR

Destaque a
sua marca

Posicione-se como
um líder da indústria

“Networking” da
qualidade

Durante o evento
• Banner digital a ser exposto no evento
• Gravação da sessão (vídeo do evento) para incluir o logótipo do
patrocinador
• Agradecimento durante sessões de abertura e encerramento

Promoção da marca

Transforme líderes
em clientes

Apoiar uma ONG
global

Website do evento
• Perfil do patrocinador (máximo de 100 palavras)
publicado no website do evento
• Logótipo institucional publicado no website do
evento (com a ligação ao website do patrocinador)

Marketing direto

• Inclusão do logótipo institucional em todos os materiais
promocionais do evento
• Inclusão do logótipo institucional em todas as publicações nas
redes sociais que promovem o evento

• Envio de e-mail com informações aos participantes
do evento

Patrocínio da mesa redonda virtual: 1.000 CHF

SEJA UM DOS NOSSOS PATROCINADORES
CONTACTE NOS
Sara Perazzi
IHF Partnership and Program Manager
sara.perazzi@ihf-fih.org
Eleonor Angeles
IHF Marketing Specialist
eleonor.angeles@ihf-fih.org
Por mais informações veja https://www.ihf-fih.org/desafios-de-uma-pandemia-event/

PARCEIROS E APOIOS

