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2020 PATROCÍNIO



O Conselho de Diretores da Associação Internacional de Anaplastologia e da Sociedade Latino-americana de Reabilitação 

Bucomaxilofacial tem o prazer de convidá-lo para participar do Programa de Patrocínio 2020. Cada oportunidade de patrocínio 

oferece uma avenida para que sua empresa seja reconhecida como uma líder valiosa em fornecimento de produtos e serviços 

para anaplastologistas e toda a equipe de reabilitação de serviços de saúde profissionais, bem como seus pacientes.

Como patrocinador, sua empresa terá um perfil de destaque de várias maneiras.

Nosso programa de patrocínio foi desenvolvido para fornecer as seguintes oportunidades:

Alcançar uma audiência de colegas internacionais nos campos de anaplastologia e reabilitação de cabeça e pescoço de mais 

de 20 países e cobrindo quase 20 disciplinas diferentes;

- Apresentar seus produtos e / ou serviços ao seu mercado-alvo;

- Rede com seus concorrentes e colegas;

- Envolver-se em tempo real, feedback sobre seus produtos e / ou serviços;

- Colaborar com outras pessoas para aprimorar seu alcance no mercado;

- E promover sua marca através de vários canais de comunicação.

O Programa de Patrocínio 2020 destaca uma ampla gama de oportunidades, incluindo exposição máxima conferência de 

2020 em Lima, de 15 a 17 de julho, no Sheraton Lima Downtown.

Seu apoio é vital para o sucesso de toda e qualquer conferência e a capacidade de anaplastologistas, médicos e dentistas de 
participar da circulação de idéias inovadoras. Por favor junte-se a nós!

INTRODUÇÃO



2020 PACOTES DE PATROCÍNIO

Os níveis de patrocínio estão disponíveis para empresas que desejam EXIBIR EM LIMA OU PROMOVER SEUS SERVIÇOS, mas não podem estar 
presentes na conferência.



2020 INSCRIÇÃO DE PATROCÍNIO

Name of company:-------------------------------------------

Contact name: 

Title:---------------------------------------------

Street address:--------------------------------------------

City: ___________ State/Province: _________ Country: ________ Postal code: ______ _ 

Daytime phone: ______________ Email: ___________________________ _

Opportunity 

D Investing ($800) 
D Sustaining ($1,000)
□ Silver ($1,500)
□ Gold ($2,000)
D Platinum ($4,000)
□ Titanium ($6,000)

Quantity Total 

IAA+ 
BMF 
JOINT CONFERENCE 

Each sponsor must play the applicable sponsorship fee to International Anaplastology Association at the time of application. 

Payment total:$ _____________ _ Payment method: D Check D Visa D Mastercard D Amex

Credit card number: _____________________ Exp. date: _________ CVV code: _____ _ 

Authorized signature:------------------------------------------

Billing address:--------------------------------------------

City: ___________ State/Province: _________ Country: ________ Postal code: ______ _ 

By signing below, you represent that you are authorized to sign this form on behalf of the sponsor named below, and the sponsor 

agrees to abide by the terms and conditions of the International Anaplastology Association 2020 Sponsorship Program 

Name of company representative:--------------------------------------

Signature: __________________________ Date: __________________ _ 

Sponsorships are available on a first-come, first-served basis. In order to optimize program and event choices, all sponsors are urged to email their 

completed enrollment forms to IAA's office as soon as possible and no later than the May 1st, 2020 to executivedirector@anaplastology.org. 

Enrollment forms received after that date will be accepted and processed if sponsorship opportunities remain available. 

erinstevens
Text Box
If you have any questions regarding sponsor benefits or payment, please email executivedirector@anaplastology.org


	Name of company: 
	Contact name: 
	Title: 
	Street address: 
	City: 
	StateProvince: 
	Country: 
	Postal code: 
	Daytime phone: 
	Email: 
	Payment total: 
	Credit card number: 
	Exp date: 
	CVV code: 
	Billing address: 
	City_2: 
	StateProvince_2: 
	Country_2: 
	Postal code_2: 
	Name of company representative: 
	Date: 
	Check Box $800: Off
	Check Box $1000: Off
	Check Box $1500: Off
	Check Box $2000: Off
	Check Box $4000: Off
	Check Box $6000: Off
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off


