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Caros colegas e amigos,

É com grande prazer que convidamos você a participar do CannX São Paulo 2020 
– 2º Congresso Internacional de Medicina Canabinoide, a ser realizado de 7 a 8 de 
maio de 2020, no Hotel Renaissance São Paulo, em São Paulo, Brasil.

Esta segunda edição dará continuidade ao grande sucesso da edição inaugural da 
CannX São Paulo em 2018, que foi o primeiro evento dessa envergadura e escopo 
na América Latina, tendo contado com a participação de mais de 50 palestrantes.

Assim, especialistas e convidados de diversas áreas, vindos de Israel, Brasil, EUA, 
Uruguai, México e Colômbia, puderam compartilhar conosco um amplo conjunto 
de informações - variando desde inovações de ponta em tecnologia, pesquisa 
básica e prática clínica, até relatos impactantes de pacientes que se beneficiaram 
do uso terapêutico de cannabis e seus derivados.
 
Este ano, a parceria entre a Universidade de Brasília e a Cann10, sempre inspirada 
pelo produtivo histórico de colaborações entre israelenses e brasileiros nesse 
campo, mais uma vez trará ao Brasil algumas das mais brilhantes balizas do 
conhecimento alimentado pela antiga, ainda que sempre revolucionária, medicina 
canabinoide.

Nesta nova edição, promoveremos discussões mais profundas sobre um conjunto 
restrito de tópicos de destaque no atual cenário médico-científico nacional 
e internacional, disponibilizando mais tempo para o compartilhamento de 
informações e para discussões abertas com o público.

Nunca é suficiente enfatizar que a pesquisa científica é o meio necessário para 
entendermos os limites que separam o uso benigno e criterioso de canabinoides 
de seu abuso prejudicial. Assim como devemos celebrar os casos bem-sucedidos, 
devemos também estudar, discutir e entender melhor os efeitos colaterais, 
identificar os grupos de risco, discernir quais variações farmacológicas e dosagens 
podem ser, de fato, benéficas e quais não são.

 Acreditamos que o bem mais valioso da espécie humana é a liberdade para criar, 
descobrir e compartilhar informações. Especialmente porque, juntamente com a 
generosidade, a ciência tem sido o caminho mais importante para a superação dos 
grandes desafios humanos e para a difusão do acesso ao bem-estar. Um conjunto 
de provas de inestimável valor para essa afirmação é o impacto positivo que os 
avanços científicos na medicina canabinoide têm propiciado à vida das pessoas. 
Por outro lado, uma medida bem objetiva e convincente da magnitude histórica 
desta revolução médica é a importância que adquiriu no cenário econômico dos 
países mais avançados.

Dessa forma, seria uma grande honra para nós contar com você como um parceiro, 
colaborando conosco para ajudar a espalhar o conhecimento qualificado que 
deverá trazer, logo que possível, um futuro de mais saúde e prosperidade para o 
Brasil e a América Latina.

Dr. Renato Malcher
Presidente do CannX São Paulo 2020
2º Congresso Internacional em Medicina Canabinoide



INFORMAÇÕES GERAIS

OBJETIVOS DO EVENTO

PÚBLICO ESPERADO: 600

PÚBLICO ALVO:

O CannX - 2° Congresso Internacional de Medicina Canabinoide tem o objetivo de
promover o encontro entre os principais especialistas globais em todas as áreas 
da Medicina Canabinoide. Esta plataforma irá explorar as pesquisas científicas e 
experiências clínicas nos tratamentos com produtos ricos em canabinoides, bem 
como impulsionar as oportunidades de negócios nesta área.

O evento também tem como objetivo possibilitar o encontro das autoridades 
locais e internacionais e especialistas médicos de diversas áreas, interessados em 
conhecer a medicina canabinoide e suas utilizações práticas e científicas.

CannX 2018 reuniu aproximadamente 500 personalidades da comunidade científica 
e médica, que participaram em debates e discussões estimulantes dedicadas ao 
progresso da medicina canabinoide.

Junte-se a nós em 2020 para participar nesta grande oportunidade de acompanhar 
e tornar-se em um dos líderes na área desta disciplina médico-científica.

Neurologistas

Psiquiatras

Especialistas em cuidados paliativos

Geriatras

Reumatologistas

Especialistas em medicina integrativa

Especialistas em medicina regenerativa

Especialistas em medicina ortomolecular

Anestesistas / Especialistas em dor

Pesquisadores científicos

Organizações médicas de cannabis

Autoridades do setor público



INFORMAÇÕES GERAIS

CATEGORIAS DIAMANTE OURO PRATA BRONZE

VALOR USD 20.000
**USD 25.000

USD 15.000
**USD 19.000

USD 10.000
**USD 14.000

USD 8.000
**USD 9.000

Área de exposição 12m2 9m2 6m2 4m2

Simpósio Satélite SIM SIM

Anúncio no Programa 
Final

1 PÁGINA 1 PÁGINA 1/2 PÁGINA 1/2 PÁGINA

Inscrições para 
Congresso

10 8 6 4

Credenciais de 
expositor

5 4 3 2

Patrocínios
de Speaker*

2 SPEAKERS 1 SPEAKER 1 SPEAKER 1 SPEAKERS

Logo no website
do evento

SIM SIM SIM SIM

Logo no programa 
científico

SIM SIM SIM SIM

Logo na sinalização 
do Evento

SIM SIM SIM SIM

* O speaker patrocinado será escolhido em conjunto pelo patrocinador e a comissão 
organizadora do evento. O patrocinador fica responsável pela emissão da passagem aérea 
e pela hospedagem do speaker no hotel oficial dos palestrantes.

** Valor para 2 congressos: Parceiros da série CannX - empresas interessadas em participar 
de mais de uma das Conferências CannX:
Tel Aviv 9 a 10 de setembro de 2019
Lisboa 12 a 13 de fevereiro de 2020
São Paulo 7 a 8 de maio de 2020



CONDIÇÕES DOS PACOTES DE PATROCÍNIO

ESPAÇOS PARA A EXPOSIÇÃO

Os logotipos, anúncios e banners deverão ser fornecidos pelos patrocinadores para 
inserção nas contrapartidas acima mencionadas no formato e prazo solicitados.

O material a ser inserido na pasta do participante deverá conter no máximo 5 páginas, 
estar no formato A4 ou menor e ser encaminhado à comissão organizadora dentro 
dos prazos estabelecidos.

As empresas ou aderentes aos códigos de conduta da Interfarma, Abimed, Abimip 
e Ética Saúde poderão ser impedidas de patrocinar alguns items. Solicitamos que 
tais informações sejam levadas em consideração pelo patrocinador no momento 
das negociações.

A exposição comercial será uma parte integrada no Congresso CannX São Paulo. É 
um espaço privilegiado para as empresas se encontrarem com os seus clientes ou 
potenciais clientes.

A exposição comercial ficará localizada próxima da sala plenária do congresso, por 
forma a garantir um fluxo constante de visitantes ao seu espaço de exposição.

Aluguel de espaço (min. 6m2): 600 USD por m2

 
O aluguel de espaço ou do stand com montagem básica não inclui mobiliário, 
fornecimento eletricidade e nem limpeza.

Como expositor, a sua empresa terá os seguintes benefícios adicionais:
• Logo da empresa e reconhecimento como Expositor no website do Congresso.

CATEGORIAS DESCRIÇÃO VALOR

Stand de 6m2
• Stand com montagem básica na área de exposição;

• 2 credenciais de expositor.
USD 4.000



O PATROCINADOR DE SIMPÓSIO SATÉLITE TERÁ OS SEGUINTES BENEFÍCIOS:

O VALOR DO SIMPÓSIO SATÉLITE NÃO INCLUI:

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

Simpósio Satélite

Os Simpósios Satélite serão realizados com 

exclusividade em relação à programação científica 

do congresso, desta forma, os simpósios satélites 

serão realizados no horário das 12h30 às 14h00, sem 

concorrer com a programação oficial do congresso.

Valor para

expositores

USD 10.000

Valor para

não expositores

USD 12.000

ITENS DE PATROCÍNIO DE ATIVIDADES CIENTÍFICAS

Inclusão de convite para o Simpósio Satélite na pasta dos congressistas;

Posicionamento de 02 banners na área de exposição no dia do simpósio satélite;

Permissão para distribuir convites na área de exposição no dia que o simpósio 
acontece;

Inclusão do tema e nome dos palestrantes do simpósio satélite no programa 
científico online;

Inclusão do tema e nome dos palestrantes do simpósio satélite no programa 
científico impresso;

Permissão para colocar um banner na frente da sala do seu simpósio 30 minutos 
antes da atividade;

A sala do simpósio satélite já terá os equipamentos de áudio visual padrões para 
as sala do evento.

Custos com viagem, hospedagem e fee dos palestrantes;

Custos com tradução do simpósios;

Equipamentos que não estão previstos para a sala;

Lunch box.



ITEM DESCRIÇÃO VALOR

Pacote de Inscrições Os Simpósios Satélite serão realizados com 
exclusividade em relação à programação científica 
do congresso, desta forma, os simpósios satélites 
serão realizados no horário das 12h30 às 14h00, 
sem concorrer com a programação oficial do 
congresso.

De 1 a até 10 
inscrições:

5% de desconto

De 11 a 30 
inscrições:

7% de desconto

Acima de 30 
inscrições:

10% de desconto

Premiação dos 
Melhores Trabalhos 
CANNX 2020 e 
Sessão E-poster 
(Patrocínio Exclusivo)

O patrocinador premiará os melhores trabalhos 
com a passagem aérea, hospedagem e inscrição 
para o próximo Congresso. Seu logo será 
vinculado na área de trabalhos e será reconhecido 
no programa científico online, impresso e na 
cerimônia de premiação como patrocinador da 
premiação. Os custos com passagens aéreas, 
hospedagens e inscrições são da responsabilidade 
do patrocinador e não estão incluídos na cota de 
patrocínio.

 USD 3.000

Sala VIP e Mídia Desk
(Patrocínio Exclusivo)

São espaços utilizados pelos palestrantes do 
congresso para descansar e entregar suas 
apresentações. O patrocinador poderá colocar 
banners, folders e ter duas pessoas para fazer o 
relacionamento com os médicos. Serão colocados 
logos dos patrocinadores nos computadores do 
Mídia Desk. O material colocado na sala deverá 
ser aprovado pela comissão. O patrocinador deste 
item será responsável por fornecer o serviço de 
coffee.

USD 3.000

Garrafas de Água dos 
Palestrantes
(Patrocínio Exclusivo)

O patrocinador deverá fornecer garrafas de água 
com o seu logo que serão colocadas nas mesas das 
atividades do evento para os palestrantes. O logo 
do patrocinador está visível para todos as pessoas 
que assistem estas atividades, pois as garrafas 
serão posicionadas em cima das mesas. O número 
de garrafas será acordado com a organização do 
evento e o patrocinador deverá fornecê-las.

USD 1.000

ITENS DE PATROCÍNIO GERAIS



ITEM DESCRIÇÃO VALOR

Wifi CANNX 2020
(Patrocínio exclusivo)

A rede de WiFi terá o nome de CANNX 2020 e 
a senha de acesso será o nome do patrocinador 
ou de seu produto. A senha poderá ser alterada 
diariamente e distribuída no seu stand com 
exclusividade. O patrocinador receberá 50% de 
desconto no patrocínio do app. A organização 
fica responsável de contratar o serviço.

USD 8.000

Envio de E-mail
Marketing

Será enviado aos participantes um e-mail de 
marketing fornecido pelo patrocinador.

 USD 1.500

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

Cordões de Crachá
(Patrocínio Exclusivo)

É um dos itens utilizados pelos congressistas de 
maior visualização no evento, pois é usado por 
todos os congressistas, palestrantes, staff do 
evento e expositores. O patrocinador deste item 
deverá produzir 600 cordões com logotipo da 
empresa. O layout do cordão deverá ser aprovado 
pela comissão do evento.

USD 3.000

Pastas do Congresso 
(Patrocínio Exclusivo)

É um item que tem grande destaque no evento e 
os participantes usam posteriormente ao evento. 
O patrocinador deverá produzir 600 pastas com 
seu logotipo e logotipo do evento, nas quais o 
patrocinador terá que colocar blocos, canetas 
e poderá inserir folders de propagandas da 
sua empresa ou do produto, além do material 
fornecido pelo evento. O modelo deverá ser 
aprovado pela comissão do evento.

 USD 2.000

ITENS DE PATROCÍNIO TÉCNICOS

ITENS DE PATROCÍNIO DOS PARTICIPANTES*

*As empresas ou aderentes aos códigos de conduta da Interfarma, Abimed, Abimip e 
Ética Saúde não podem patrocinar alguns itens. Solicitamos que tais informações sejam 
levadas em consideração pelo patrocinador no momento das negociações.



ITEM DESCRIÇÃO VALOR

Inclusão de Material 
Promocional na Pasta

A previsão é que sejam montadas 600 pastas 
para o evento. O folder não poderá ter mais de 05 
folhas e ultrapassar o tamanho de uma folha A4.

USD 1.500

Anúncio no Programa 
Científico
(04 cotas disponíveis)

Será colocado um anúncio de meia página ou 
página inteina, divulgando sua empresa ou 
produto no programa científico do evento que 
será distribuído a todos os participantes do 
evento.

 1 página

USD 2.000

1/2 Página

USD 1.500

ITEM DESCRIÇÃO VALOR

Puff de Cubos para
Descanso
(04 cotas disponíveis 
de 05 cubos cada)

Os puffs em formato de cubo permitem que os 
participantes possam sentar e descansar durante 
o evento. Os puff serão colocados nos corredores 
próximos às salas. O patrocinador deverá produzir 
os cubos e colocar sua marca ou uma mensagem 
que permitirão ter sua marca associada de 
uma forma positiva ao permitir o conforto dos 
participantes. O formato dos cubos deverá ser de 
50cm x 50 cm x 50 cm.

USD 1.000

Dispensadores de 
Água
(Patrocínio Exclusivo)

Em todas as áreas do evento teremos dispensadores 
de água a disposição dos participantes do evento. 
O patrocinador deste item terá o logo de sua 
empresa ou uma mensagem em cada um dos 
dispensadores de água. Se desejar, o patrocinador 
também poderá fornecer os copos para servir 
água com os seus logos.

 USD 1.000

ITENS DE PATROCÍNIO PUBLICITÁRIO

OPORTUNIDADES ADICIONAIS



Para mais informações, por favor contate:

Correspondente: Ms. Paula Suárez
Telefone: +34 913 612 600 ext.229

E-mail: psuarez@kenes.com


