PARCERIA
OPORTUNIDADE DE
CRESCIMENTO PARA
SEU NEGÓCIO

Abrangência de até

900 3.500

médicos associados

Traga sua marca para
estar presente numa
das maiores entidades
médicas do Estado de
São Paulo.
Clientes de alto poder
aquisitivo, alvos de seu
negócio.

frequentadores

900
A SMC – Sociedade de Medicina e
Cirurgia é a Regional da Associação
Paulista de Medicina (APM) de Rio
Preto, que representa e reúne os
médicos da cidade.
Pauta-se pela defesa da categoria,
promoção de eventos científicos e
aprimoramento profissional. Possui
um dos mais belos e completos
clubes do Estado de São Paulo para
prática de esportes, lazer e eventos.

Parque
aquático com
piscinas adulto,
infantil e biribol

Estacionamento
privativo em área
arborizada

Uma sede completa

Infraestrutura para eventos corporativos e sociais

Auditório com equipamentos multimídia

Amplo anfiteatro
com palco elevado
e capacidade para
300 pessoas

Uma sede completa

Parque infantil

Quiosques com churrasqueira

Áreas de convivência e...

...amplo espaço em meio a muito verde

Uma sede completa

Quadra poliesportiva

Campo de futebol oficial

Minicampo

Uma sede completa

Quadra de tênis coberta...

...e mais duas descobertas, todas em piso de saibro

Uma sede completa
Academia

Múltiplas possibilidades de
exposição de sua marca
A APM / SMC oferece a oportunidade de sua empresa se comunicar e interagir com os mais de
3.500 associados, seu público-alvo, garantindo relacionamento e exposição da marca.
Redes sociais e-mail marketing
Canais de comunicação em tempo real da APM com seus associados

Espaços publicitários
Possui espaços publicitários estrategicamente posicionados por toda a área do clube garantindo
que a marca, seus produtos e serviços estejam em evidência, sempre aos olhos dos mais de
3.500 associados, todo dia, toda hora.
Site de notícias
Todas as informações e notícias da Associação a um só clique.
Eventos
Ao longo de todo o ano, inúmeros eventos sociais, culturais e esportivos onde sua empresa pode participar com ações
promocionais de divulgação e experiência de marca.

Valores para divulgação em e-mail marketing,
Instagram e facebook da APM Rio Preto
Combo 1
1 e-mail marketing + 1 post no instagram (feed)

1.500,00

Combo 2
1 e-mail marketing + 1 post no instagram (feed) + 1 post no facebook

1.800,00

Combo 3
2 e-mails marketing + 1 post no instagram (feed)

1.800,00

Combo 4
2 e-mails marketing + 2 posts no instagram

2.900,00

Combo 5
2 e-mails marketing + 2 posts no instagram + 1 post no facebook

3.300,00

Combo 6
2 e-mails marketing + 2 posts no instagram + 2 posts no facebook

3.900,00

Valores para divulgação nos
grupos do Whatspp
da APM Rio Preto
Campanha de 30 dias
1 post

R$ 1.500,00

2 posts

R$ 2.900,00

3 posts

R$ 4.300,00

4 posts

R$ 5.700,00

Pagamento: em 2 parcelas, a primeira na contratação do
pacote e a segunda, no dia da postagem (caso de uma) ou
da última postagem.

Parceria anual

COMBO
PREMIUM
12 parcelas

1ª - R$ 1.440,00
2ª a 4ª - R$ 2.000,00
5ª - R$ 1.240,00
6ª a 12ª - R$ 1.220,00
Total / ano = R$ 18.440,00

+ 1 full banner (468 x 60 px) no site APM Rio Preto
+ 1 placa testeira no estacionamento
+ 4 disparos de mensagem nos grupos de whatsapp
+ visibilidade em 1 dos 4 grandes eventos do ano
Feijoada SMC
Festa Junina
•
•
•

Buteko Folia
Jantar de Aniversário

Espaço de 2x3 metros para a realização de ação promocional
Inserção de logotipo nos materiais de divulgação do evento (flyers, folders,
cartazes e banners, por exemplo)
Inserção de logotipo nos materiais de divulgação do evento on-line
o newsletters
o posts no Instagram e Facebook
o hotsite (se houver)
o speech antes do início do evento
o inserção de logotipo em camisetas do evento

+ 1 retângulo médio (300 x 250 px) no site APM Rio Preto
Parceria anual

COMBO
MASTER

12 parcelas

+ 1 placa em quadra de tênis
+ 2 disparos de mensagem nos grupos de whatsapp
+ visibilidade em 1 dos 4 grandes eventos do ano
Feijoada SMC
Festa Junina

Buteko Folia
Jantar de Aniversário

1ª - R$ 880,00
2ª a 4ª - R$ 1.080,00
5ª e 6ª - R$ 805,00
7ª a 12ª - R$ 730,00
Total / ano = R$ 10.110,00

•

•

Inserção de logotipo nos materiais de divulgação do evento (flyers, folders,
cartazes e banners, por exemplo)
Inserção de logotipo nos materiais de divulgação do evento on-line
o newsletters
o posts no Instagram e Facebook
o hotsite (se houver)
o inserção de logotipo em camisetas do evento

+ 1 anúncio retângulo médio (300 x 250 px)
no site APM Rio Preto
Parceria anual

COMBO
PLENO

12 parcelas

+ 1 placa no parapeito da piscina
+ 1 disparo de mensagem nos grupos de whatsapp
+ visibilidade em 1 dos 4 grandes eventos do ano
Feijoada SMC
Festa Junina

Buteko Folia
Jantar de Aniversário

1ª - R$ 450,00
2ª - R$ 350,00
3ª a 12ª - R$ 450,00
Total / ano = R$ 5.300,00

•

Inserção de logotipo nos materiais de divulgação do evento (flyers, folders,
cartazes e banners, por exemplo)

Sua marca na APM Rio Preto sempre
PRESENÇA EM
EVENTOS SOCIAIS E
ESPORTIVOS
Sua marca nas placas e
presente em grandes
eventos durante o ano.

Contato:
Marcelo Gomes cel / whatsapp 17 99619-6844
marcelo@intermidiariopreto.com.br

