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Missão
Toda pessoa com diabetes tem o direito de ter uma vida saudável, feliz e
produtiva. O Diabetes On se propõe a educar, unir, motivar e empoderar
pessoas com diabetes para que elas sejam personagens ativas na escolha
de seus tratamentos e cuidados.

História
Edição Digital

2 dias de evento:
07 de Novembro | Sábado | Das 13:00h às 18:15h
08 de Novembro | Domingo | Das 8:00h às 13:15h

O Diabetes On é o primeiro evento criado especialmente para pessoas que
têm diabetes e para quem se importa. Com grande sucesso de público, a
primeira edição do evento aconteceu presencialmente em São Paulo no
mês de novembro de 2019. A edição 2020 do evento será digital, no mesmo
mês e mais acessível para pessoas de todas as partes do país.
O evento é promovido e organizado pela Forma Editora, empresa com
mais de 35 anos de mercado, responsável também pelas feiras Brazil
Promotion e pelos portais Free Shop.

DIABETES ON - EDIÇÃO DIGITAL 2020
Devido ao avanço do coronavírus no Brasil, a edição 2020 do Diabetes On será 100% digital. O evento continuará cumprindo seu papel, apresentando uma programação
rica e repleta de experiências, muito conteúdo, espaços para novas amizades, mas em um ambiente seguro e preservando a vida e a saúde de todos os participantes.
Confira agora esse novo formato.

MUITO MAIS QUE UMA LIVE DE CONTEÚDO,
UM EVENTO ONLINE COM MÚLTIPLAS EXPERIÊNCIAS.
Palestras

Oficinas

Aulas que educam na prática sobre a
contagem carboidratos.

Debates

Bate-papo superinteressante com
especialista + espaço para
compartilhamento das experiências
de quem vive o diabetes.

Experiências

Atividades gourmet e fitness com
dicas rápidas para aplicação
no dia a dia.
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Conteúdos diversos apresentados por
médicos e especialistas em diabetes.

DIABETES ON
2020

Jogos, histórias e muitas outras
soluções de entretenimento
educativo para a criançada.
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Ambiente ideal para o patrocinador
interagir com os participantes
do evento.

Atividades Infantis
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EDIÇÃO DIGITAL

Salas para interação

Consultas dirigidas para orientação
e atendimento médico a
quem necessita.
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Atendimento por telemedicina
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Blogueiros

Digital influencers à disposição para
interagir com os participantes e gerar
muito #engajamento!

Farmácia

Medicamentos e diversos produtinhos
com descontos especiais durante e
pós-evento.

E muito mais...

Sorteios, ativações, promoções em 2
dias repletos de muita interação.

EDIÇÃO DIGITAL 2020

Evento Digital

SE VOCÊ TEM DIABETES OU AMA ALGUÉM QUE
TEM, ENTÃO ESSE EVENTO É PARA VOCÊ.
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Edição Digital

2 dias de evento:
07 de Novembro | Sábado | Das 13h às 18h
08 de Novembro | Domingo | Das 8h às 13h

PROGRAMAÇÃO
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Blogueiragem
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Grade de programação sujeita à alterações.

COTAS DE PATROCÍNIO – EDIÇÃO 2020

1 - CONTEÚDOS E EXPERIÊNCIAS NA PROGRAMAÇÃO

NOVA COTA

Mesa Redonda
• Patrocínio de mesa redonda de abertura, dentro da
programação oficial, em um dos dois dias do evento.
• Mesa redonda com duração de 40 minutos.
• Único conteúdo da programação que concentrará
com exclusividade todos os participantes do evento na
abertura de cada dia e que será gravada em um estúdio
presencial. O moderador da mesa além de interagir
com os palestrantes, responderá algumas dúvidas do
chat.

› Permissão para divulgar uma “hashtag” promocional durante a
mesa redonda para que os participantes possam concorrer
a brindes ou kits promocionais. Neste caso, o patrocinador
precisará disponibilizar os itens que serão sorteados pela
organização e deverá arcar com os custos/envio do presente ao
ganhador. A organização fornecerá os dados do sorteado
para que o envio aconteça.
› Receber no pós-evento o relatório estatístico contendo: nome,
e-mail e telefone dos participantes da mesa redonda que

O patrocinador terá direito à:

autorizaram a liberação de seus dados via opt-in; histórico do

› Ser responsável por indicar um tema impactante sobre

chat durante a mesa; quantidade e tempo de permanência

diabetes, um moderador e três especialistas, para debater

das pessoas que entraram na sala.

entre si durante a mesa (haverá um profissional da organização
disponível para dar suporte aos palestrantes durante a
apresentação).
› Nome da sala da mesa redonda terá o nome do patrocinador.
› Ser mencionado como patrocinador da mesa redonda no site
oficial e nos materiais de divulgação da programação do evento.
› Exibir um vídeo de até 1 minuto na abertura da mesa redonda
patrocinada.

IMPORTANTE: os custos com
as exigências do palestrante/
especialista são
de responsabilidade
do patrocinador.

COTAS DE PATROCÍNIO – EDIÇÃO 2020

Palestra
• Patrocínio de uma palestra virtual, dentro da programação oficial, em um dos dias do evento.
• Palestra com duração de 30 minutos, incluindo tempo para resposta às dúvidas dos participantes.
A sala permite que até 5 pessoas interajam com câmera e microfone simultaneamente (incluindo os
palestrantes/mediadores), além do chat aberto para todos os outros participantes.

O patrocinador terá direito à:
› Ser responsável por indicar um palestrante para abordar algum assunto relevante para o público presente no
evento (haverá um profissional disponível para dar suporte ao palestrante durante a apresentação).
› Nome da sala da palestra terá o nome do patrocinador.
› Ser mencionado como patrocinador da palestra no site oficial e nos materiais de divulgação
da programação do evento.
› Exibir um vídeo de até 1 minuto na abertura da palestra patrocinada.
› Permissão para divulgar uma “hashtag” promocional durante sua palestra para que os participantes possam
concorrer a brindes ou kits promocionais. Neste caso, o patrocinador precisará disponibilizar os itens que
serão sorteados pela organização e deverá arcar com os custos/envio do presente ao ganhador. A organização
fornecerá os dados do sorteado para que o envio aconteça.
› Receber no pós-evento o relatório estatístico contendo: nome, e-mail e telefone dos participantes da sua
palestra que autorizaram a liberação de seus dados via opt-in; histórico do chat durante a palestra; quantidade e
tempo de permanência das pessoas que entraram na sala.

IMPORTANTE: os custos com as exigências do palestrante/
especialista são de responsabilidade do patrocinador.

COTAS DE PATROCÍNIO – EDIÇÃO 2020
Oficina de Contagem de Carboidratos
• Patrocínio de uma oficina de contagem de carboidratos, dentro da
programação oficial, em um dos dias do evento.
• Oficina com duração de 45 minutos. A sala permite que até 5 pessoas
interajam com câmera e microfone simultaneamente (incluindo os
palestrantes/mediadores), além do chat aberto para todos os outros
participantes.

• O patrocinador terá direito à:
› Ser responsável por indicar um ou mais palestrantes para ensinar a contagem de
carboidratos aos participantes (haverá um profissional disponível para dar suporte ao
palestrante durante a apresentação).
› Nome da sala da oficina terá o nome do patrocinador.
› Ser mencionado como patrocinador da oficina no site oficial e nos materiais de
divulgação da programação do evento.
› Exibir um vídeo de até 1 minuto na abertura da oficina patrocinada.
› Permissão para divulgar uma “hashtag” promocional durante sua oficina para que
os participantes possam concorrer a brindes ou kits promocionais. Neste caso, o
patrocinador precisará disponibilizar os itens que serão sorteados pela organização e
deverá arcar com os custos/envio do presente ao ganhador. A organização fornecerá os
dados do sorteado para que o envio aconteça.
› Receber no pós-evento o relatório estatístico contendo: nome, e-mail e telefone dos
participantes da sua oficina que autorizaram a liberação de seus dados via opt-in;
histórico do chat durante a oficina; quantidade e tempo de permanência das pessoas
que entraram na sala.

IMPORTANTE: os custos com as exigências do
palestrante/especialista são de responsabilidade
do patrocinador.

COTAS DE PATROCÍNIO – EDIÇÃO 2020
Experiência – Gourmet e/ou Fitness
• Patrocínio de uma experiência gourmet ou fitness, dentro da programação oficial, em um dos dias
do evento.
• Experiência com duração de 30 minutos. A sala permite que até 5 pessoas interajam com câmera
e microfone simultaneamente (incluindo os palestrantes/mediadores), além do chat aberto para
todos os outros participantes.
O patrocinador terá direito à:
› Ser responsável por indicar um especialista para propor uma atividade ao vivo e interativa com os participantes
(haverá um profissional disponível para dar suporte ao palestrante durante a apresentação).
› Nome da sala da experiência terá o nome do patrocinador.
› Ser mencionado como patrocinador da experiência no site oficial e nos materiais de divulgação da
programação do evento.
› Informar previamente os materiais necessários para a realização da atividade, de maneira que a organização
possa divulgar aos participantes antes do evento. Exemplo: ingredientes de uma receita, objetos para atividades
esportivas, etc.
› Exibir um vídeo de até 1 minuto na abertura da experiência patrocinada.
› Permissão para divulgar uma “hashtag” promocional durante sua experiência para que os participantes
possam concorrer a brindes ou kits promocionais. Neste caso, o patrocinador precisará disponibilizar os
itens que serão sorteados pela organização e deverá arcar com os custos/envio do presente ao ganhador. A
organização fornecerá os dados do sorteado para que o envio aconteça.
› Receber no pós-evento o relatório estatístico contendo: nome, e-mail e telefone dos participantes da sua
experiência que autorizaram a liberação de seus dados via opt-in; histórico do chat durante a experiência;
quantidade e tempo de permanência das pessoas que entraram na sala.

IMPORTANTE: os custos com as exigências do
palestrante/especialista são de responsabilidade
do patrocinador.

COTAS DE PATROCÍNIO – EDIÇÃO 2020
Debate
• Patrocínio de uma sala para debate virtual, dentro da programação oficial, em um dos
dias do evento.
• Bate-papo com duração de 30 minutos e participação ao vivo dos participantes durante
esse período (com a possibilidade de utilização de enquetes). A sala permite que até 5
pessoas interajam com câmera e microfone simultaneamente (incluindo os palestrantes/
mediadores), além do chat aberto para todos os outros participantes.
O patrocinador terá direito à:
› Ser responsável por indicar um especialista para abordar assuntos relevantes para o público
presente no evento. A organização indicará um mediador para auxiliar o especialista na interação com
o público (haverá um profissional disponível para dar suporte ao palestrante durante a apresentação).
› Nome da sala do debate terá o nome do patrocinador.
› Ser mencionado como patrocinador do debate no site oficial e nos materiais de divulgação da
programação do evento.
› Exibir um vídeo de até 1 minuto na abertura da palestra patrocinada.
› Permissão para divulgar uma “hashtag” promocional durante seu debate para que os participantes
possam concorrer a brindes ou kits promocionais. Neste caso, o patrocinador precisará disponibilizar
os itens que serão sorteados pela organização e deverá arcar com os custos/envio do presente ao
ganhador. A organização fornecerá os dados do sorteado para que o envio aconteça.
› Receber no pós-evento o relatório estatístico contendo: nome, e-mail e telefone dos participantes do
seu debate que autorizaram a liberação de seus dados via opt-in; histórico do chat durante o debate;
quantidade e tempo de permanência das pessoas que entraram na sala.

IMPORTANTE: os custos com as exigências do
palestrante/especialista são de responsabilidade
do patrocinador.

COTAS DE PATROCÍNIO – EDIÇÃO 2020
2 – SALAS DE ATENDIMENTO CONTÍNUO
Sala para Demonstrações ao Vivo
• Indicada para patrocinadores que desejam ter uma sala virtual para demonstração
de produtos ou serviços e para interação com os participantes durante todo o
período de realização do evento (2 dias).
O patrocinador terá direito à:
› Disponibilizar pelo menos duas pessoas de sua empresa para fazer demonstrações ao vivo
dos seus produtos ou serviços para quem acessar sua sala dentro do evento. Como não existe
controle de acesso, o patrocinador precisará repetir a apresentação (vídeo ou power-point) de
tempos em tempos de acordo com o fluxo de visitantes (para quem entrou na sala no meio da
apresentação ter a oportunidade de assistir a demonstração também).
› Conversar com todos os participantes de sua sala via chat.
› Utilizar o chat para divulgação de sua empresa, site, dados de contato, links, promoções,
desconto na farmácia do evento, horários de suas palestras, etc.
› Caso o patrocinador queira interagir com os participantes por vídeo, poderá fazer isso com até
4 pessoas por vez.
› Receber no pós-evento o relatório estatístico contendo: nome, e-mail e telefone dos
participantes da sua sala que autorizaram a liberação de seus dados via opt-in; histórico do chat
durante o evento; quantidade e tempo de permanência das pessoas que entraram na sala.

COTAS DE PATROCÍNIO – EDIÇÃO 2020
Salas para atendimento médico por telemedicina
• Indicada para patrocinadores interessados em ter salas virtuais para demonstração
de serviço de telemedicina para pessoas com diabetes, durante todo o período de
realização do evento (2 dias).
O patrocinador terá direito à:
› Uma sala ou mais salas de atendimento ao vivo funcionando como um consultório de
telemedicina durante os dois dias de evento.
› Ser responsável por indicar endocrinologistas e/outros médicos especializados no
atendimento de pessoas com diabetes (sendo um médico por sala/consultório virtual).
› Disponibilizar atendimento ao vivo e seguir a ordem de um pré-agendamento definido em
conjunto com a organização do evento.
› Realizar uma grande palestra, ao final do evento, a fim de compartilhar com um número maior
de participantes as dúvidas mais frequentes, orientações gerais e também divulgar os seus
serviços e planos especiais.

COTAS DE PATROCÍNIO – EDIÇÃO 2020
3 – DIVULGAÇÕES ATIVAS JUNTO AOS PARTICIPANTES
Newsletter exclusiva e compartilhada:

Newletter compartilhada: disparo de e-mail divulgando até 6 patrocinadores em uma única, no pré e
no pós evento.
• Pré-evento: o patrocinador pode convidar os pré-inscritos para participarem da sua palestra ou experiência
dentro do evento, visitarem sua sala de demonstração ao vivo, divulgar o seu desconto na farmácia oficial do
evento, entre outros serviços e projetos de seu interesse.
• Pós-evento: o patrocinador pode divulgar lançamentos, serviços ou promoções do seu interesse.

Importante: a promotora estipulará um prazo para o recebimento
dos materiais, que deverá ser rigorozamente cumprido.
Data máxima para o agendamento do disparo pré-evento: 5 dias
antes da realização.

Modelo de Newsletter

Newsletter exclusiva: disparo de e-mail divulgando um único patrocinador no pré-evento (para os pré-inscritos)
ou no pós-evento (para os participantes presentes).

COTAS DE PATROCÍNIO – EDIÇÃO 2020
Locação de uso do mailing de postagem
• Locação de mailing para os patrocinadores que desejam fazer uma ação de sampling
com os pré-inscritos ou participantes do evento digital, podendo ser antes ou depois do
evento, de acordo com os seus objetivos de divulgação.
•O mailing pode ser segmentado por cidade, UF, sexo ou tipo de diabetes.

São de responsabilidade do patrocinador: fornecimento do material a ser postado (incluindo
sua embalagem), custos de manuseio e postagem (negociados e pagos diretamente à agência de
correios indicada pela organização). Enviamos o mailing gerado para a agência de correios e eles
fazem a impressão das etiquetas para a ação do patrocinador. O patrocinador encaminha o produto
e embalagem para a mesma agência de correios fazer o manuseio e postagem.

IMPORTANTE: o mailing não é disponibilizado para
o patrocinador. A postagem é realizada através de
agência de correios credenciada pela organização
do evento.

OUTRAS COTAS – EDIÇÃO 2020
IMPORTANTE: as cotas de patrocínio
ouro, prata e padrão não são exclusivas.

4 – COTAS INSTITUCIONAIS:
OURO

PRATA

• Inserção de marca como patrocinador no evento
digital – durante os dois dias de realização – em maior
destaque.

• Inserção de marca como patrocinador no evento
digital – durante os dois dias de realização – em
destaque intermediário.

• Inserção de marca como patrocinador no site oficial,
até a data do evento - em maior destaque.

• Inserção de marca como patrocinador no site oficial,
até a data do evento - em destaque intermediário.

• Inserção de marca como patrocinador no rodapé de
todos os e-mails de divulgação do evento - em maior
destaque.

• Inserção de marca como patrocinador no rodapé
de todos os e-mails de divulgação do evento - em
destaque intermediário.

• Inserção de marca no certificado digital que será
entregue para todos os participantes.

• Divulgação do patrocinador em 1 post no instagram
oficial do evento.

• Divulgação do patrocinador em 1 post, 1 story e 1
destaque no instagram oficial do evento.

• Inserção de artigos fornecidos pelo patrocinador no
site oficial, até a data do evento.

• Inserção de artigos fornecidos pelo patrocinador no
site oficial, até a data do evento.

• Divulgação de promoções/descontos exclusivos
na farmácia oficial, ativa no site e com atendimento
ao vivo durante o evento digital. A farmácia opera
somente com produtos dos patrocinadores.

• Divulgação de promoções/descontos exclusivos
na farmácia oficial, ativa no site e com atendimento
ao vivo durante o evento digital. A farmácia opera
somente com produtos dos patrocinadores.

PADRÃO
• Inserção de marca como patrocinador no evento
digital – durante os dois dias de realização.
• Inserção de marca como patrocinador no site oficial,
até a data do evento.
• Inserção de marca como patrocinador no rodapé de
todos os e-mails de divulgação do evento.
• Divulgação de promoções/descontos exclusivos
na farmácia oficial, ativa no site e com atendimento
ao vivo durante o evento digital. A farmácia opera
somente com produtos dos patrocinadores.

OUTRAS COTAS – EDIÇÃO 2020
Mapa oficial do evento:

Banner na home de login do
evento digital:
• Banner exclusivo, tamanho 996 x 230 pixels, na
página inicial para login dos participantes no evento
digital.
• Banner exclusivo, inserido no e-mail de
agradecimento do evento, enviado a todos os
participantes.
COTA EXCLUSIVA

• Todos os participantes receberão, antes e após o
evento, e-mail com QR Code para baixar um material
com a programação completa do evento.
• Durante o evento, o QR Code do mapa também será
disponibilizado para todos os participantes, dentro do
evento virtual.
• Na abertura de todas as palestras, o mediador
apresentará o QR Code da programação completa do
evento.
• O patrocinador pode se destacar neste material da
seguinte forma:
Anúncio de 1 página

Cotas de ingressos para as
palestras:
• Cota especial para o patrocinador realizar ações de
relacionamento concedendo convites do evento aos seus
clientes, parceiros e/ou colaboradores.

TICKET

PROJETO SOCIAL:
A cada ingresso vendido para a edição
digital do Diabetes On, um novo ingresso
será revertido gratuitamente para as
associações doarem às pessoas que
não possuem condições de
adquirir a participação.

USER & LOGIN

Obs.: Estes ingressos deverão ser validados
através de inscrição no site oficial até 30 dias
antes do evento.
Caso a inscrição não seja efetivada no prazo, o
cupom perderá a validade.

Welcome to wave page

Username
Password
Remember

Forgot your password?

Anúncio de 1/2 página
LOGIN

Anúncio de 1/4 página
Create Account

OUTRAS COTAS – EDIÇÃO 2020

Divulgação da gravação pós-evento

NOVA COTA

• Divulgação da mesa redonda, palestra, oficina ou experiência, pós evento, via e-mail para os
participantes e via redes sociais (youtube, facebook e instagram) para o público em geral.
• No e-mail de divulgação, o logotipo do patrocinador aparecerá ao lado do conteúdo
oferecido por ele.
• Na divulgação via redes sociais, o patrocinador será marcado na postagem.
• O patrocinador precisará assinar termo de permissão de uso da imagem do
palestrante e de sua logomarca.

NÚMEROS DO DIABETES NO MUNDO EM 2019

463

MILHÕES de pessoas com
diabetes no mundo

1 em cada 11 adultos
tem diabetes.
(20-79 anos)

1 em cada 5 pessoas
com diabetes tem mais
de 65 anos.
(136 milhões de pessoas)

1.110.100
crianças e adolescentes
com menos de 20 anos
tem diabetes tipo 1.

16,8 milhões de
brasileiros

O Brasil ocupa o 5º lugar entre os 10 países com
maior número de pessoas com diabetes, ficando atrás
apenas da China, Índia, EUA e Paquistão.

Em 2030 no Brasil haverá
21,5 milhões de pessoas
com diabetes.
https://www.diabetes.org.br/publico/images/Atlas-IDF-2019.pptx.pdf
https://www.diabetesatlas.org/en/sections/demographic
-and-geographic-outline.html

NÚMEROS DA PRIMEIRA EDIÇÃO – 2019

1.200

93

Participantes no evento
Pessoas com diabetes, familiares,
amigos e interessados no assunto.

Crianças

29
Profissionais da saúde

Palestrantes que atuaram na curadoria dos
conteúdos e realizaram o atendimento dos
exames oferecidos ao público.

NÚMEROS DA PRIMEIRA EDIÇÃO – 2019

40
Empresas expositoras

4

Entidades
apoiadoras

15
Digital Influencers
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PERFIL DOS PARTICIPANTES
Tipo do diabetes

Faixa etária

Tipo 1

Menor de 16

Tipo 2

16-21

Não possui diabetes.
É acompanhante/parente/amigo.

10,44%
4,32%
19,57%

22-29

24,10%

30-37

20,99%

38-45
39,22%
54,39%

12,15%

46-55

8,44%

Acima de 55

6,39%

O Diabetes On é um evento para a
família. Mais de 54% dos participantes
são acompanhantes. Na edição de 2019,
recebemos cerca de 100 crianças com suas
respectivas famílias.

Sexo
Masculino
Feminino
33,78%

66,22%
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Maior interesse no evento

Estado de Origem

Aprimorar conhecimentos e
procedimentos sobre diabetes

86,65%

Conhecer novos produtos

63,34%

Conhecer novas pesquisas e tendências

39,15%

Conhecer os influenciadores
digitais diabéticos

61,82%

39,15%

Visitar os fornecedores de medicamentos
e conhecer lançamentos

48,15%
38,82%

Participar de grupos de discussão
Participar de exames e testes gratuitos

36,33%

AL 0,10%
BA 0,31%
DF 0,42%
ES 0,73%
GO 0,21%
5,35%
MG
MS 0,10%
PR 0,10%
3,05%
RJ
RN 0,21%
RS 0,52%
SC 0,73%
SP
TO 0,21%

87,96%
Ex
p
os

11%
19%
18%
13%
5%
10%
10%
8%
5%
1%

Mais de 60% dos participantes chegaram ao
evento durante a manhã.

On
etes
iab

08:00 Até 08:59
09:00 Até 09:59
10:00 Até 10:59
11:00 Até 11:59
12:00 Até 12:59
13:00 Até 13:59
14:00 Até 14:59
15:00 Até 15:59
16:00 Até 16:59
17:00 Até 17:59

oD
içã

Horário de Entrada
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Exposição

diabeteson.com.br
@diabeteson

