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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
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. De 2020 até o momento foram realizadas
algumas edições 100% digitais, possibilitando a participação de pessoas
do Brasil todo. 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.

NÚMEROS DO DIABETES NO MUNDO

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)

16,8 milhões de
1.110.100
crianças e adolescentes
com menos de 20 anos
tem diabetes tipo 1.

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
Dados referente ao ano de 2019.

AGENDA 2021

2 EDIÇÕES DO DIABETES ON:
PRÓXIMA EDIÇÃO

M A I O | D I G I TA L

N O V E M B R O | D IGITAL

› Realização no 2º semestre
SUCESSO ABSOLUTO
Mais de 1.300 participantes,
representando um aumento
de 17,5% comparado a edição
digital de 2020.

› Evento em celebração ao
Dia Mundial do Diabetes
› Alcance nacional levando educação
em diabetes para mais pessoas
› Evento gratuito com grandes chances
de ampliar o público participante
› Estatísticas extremamente precisas
› Custos reduzidos com produção de
brindes, folhetos e etc
› Contato mais institucional

2 dias de evento
29 de Maio - Sáb | 30 de Maio - Dom

1 dia de evento
06 de Novembro - Sáb

IMPORTANTE: a definição dos horários das atrações será liberada mediante a assinatura do contrato, logo, o
patrocinador que assinar primeiro, terá a preferência nas escolhas.

DIABETES ON - EDIÇÃO DIGITAL 2021
Enquanto os eventos digitais não retornam com segurança, uma nova versão digital chegará em novembro para celebrar o Dia Mundial do Diabetes.

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

Palestras

Conteúdos diversos apresentados por
médicos e especialistas em diabetes.

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 interativas com dicas
rápidas para aplicação no dia a dia.
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Jogos, histórias e muitas outras
soluções de entretenimento educativo
para a criançada.

Plantão de Dúvidas
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Atividades Infantis

Momento com especialista para esclarecer
os principais questionamentos de quem
tem diabetes.

DIABETES ON
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EDIÇÃO DIGITAL 2021
2o Semestre
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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.

COTAS DE PATROCÍNIO – EDIÇÃO DIGITAL 2021
1 - CONTEÚDOS E EXPERIÊNCIAS NA PROGRAMAÇÃO
Mesa Redonda
• Patrocínio de Mesa Redonda - Abertura Oficial, sábado, 06/11.
• Mesa Redonda com duração de 45 minutos.
• Conteúdo da programação que concentrará todos os participantes do evento na
abertura e que será gravada em um estúdio presencial. O moderador da mesa
além de interagir com os palestrantes, responderá algumas dúvidas do chat.

COTA ÚNICA

O patrocinador terá direito à:
› Ser responsável por indicar um tema impactante
sobre diabetes, um moderador e três especialistas,
para debater entre si durante a mesa (haverá um
profissional da organização disponível para dar
suporte aos palestrantes durante a apresentação).

e deverá arcar com os custos/envio do presente
ao ganhador. A organização fornecerá os dados
do sorteado para que o envio aconteça. Para
concorrer, o participante deverá comentar a # em
um post determinado na página do Diabetes On.

› 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.
› Permissão para divulgar uma ‘hashtag’ secreta
durante sua atração. O palestrante/especialista
deverá comunicar e mostrar em um slide/material
de apoio a # escolhida para que os participantes
possam concorrer a brindes ou kits promocionais.
Neste caso, o patrocinador precisará disponibilizar
os itens que serão sorteados pela organização

Palestra Mesa Redonda | Medtronic - Edição Digital 2021

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

› Receber no pós-evento o relatório estatístico
contendo: nome, e-mail e telefone dos
participantes da Mesa Redonda que autorizaram
a liberação de seus dados via opt-in; histórico
do chat durante a mesa; quantidade e tempo de
permanência das pessoas que entraram na sala.

COTAS DE PATROCÍNIO – EDIÇÃO DIGITAL 2021
Palestra
• Patrocínio de uma palestra virtual, dentro da programação oficial.
• 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.

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. Para concorrer,
o participante deverá comentar a # em um post
determinado na página do Diabetes On.
› 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.

› Permissão para divulgar uma ‘hashtag’ secreta
durante sua atração. O palestrante/especialista
deverá comunicar e mostrar em um slide/material
de apoio a # escolhida para que os participantes
possam concorrer a brindes ou kits promocionais.
Até 5 cotas.

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

É importante que seja reservada uma palestra com
tema inédito para surpreender o público do Diabetes
On, que não tenha sido apresentada em outros
eventos para o público que possui diabetes.
Essa ação poderá despertar um maior interesse
dos participantes :)

Palestra AstraZeneca
Edição Digital 2021
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Oficina de Contagem de Carboidratos
• Patrocínio de uma oficina de contagem de carboidratos, dentro da programação oficial.
• 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.

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

• 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).

› 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.

› 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’ secreta
durante sua atração. O palestrante/especialista
deverá comunicar e mostrar em um slide/material
de apoio a # escolhida 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. Para concorrer,
o participante deverá comentar a # em um post
determinado na página do Diabetes On.

Oficina Roche - Edição Digital 2021

Até 2 cotas, sendo 1 oficina nível
básico e 1 oficina nível avançado.
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Experiências Interativas
• Patrocínio de uma experiência interativa, dentro da programação oficial.
• 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’ secreta
durante sua atração. O palestrante/especialista
deverá comunicar e mostrar em um slide/material
de apoio a # escolhida 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. Para concorrer,
o participante deverá comentar a # em um post
determinado na página do Diabetes On.
› 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.

› Make para
autoestima

› Cozinhando
ao vivo

› Atividade
fitness

1 cota.

› Hipnose
em grupo
IMPORTANTE: os custos com as exigências
do convidado/especialista, são de
responsabilidade do patrocinador.

Experiências realizadas em 2020 e 2021.
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Debate
• Patrocínio de uma sala para debate virtual, dentro da programação oficial.
• 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 e também indicar 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.

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. Para
concorrer, o participante deverá comentar a # em
um post determinado na página do Diabetes On.
› 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 convidado/especialista, são de
responsabilidade do patrocinador.

› Exibir um vídeo de até 1 minuto na abertura da
palestra patrocinada.
› Permissão para divulgar uma ‘hashtag’ secreta
durante sua atração. O palestrante/especialista
deverá comunicar e mostrar em um slide/material
de apoio a # escolhida para que os participantes
possam concorrer a brindes ou kits promocionais.
1cota.
Debate AstraZeneca
Edição Digital 2021
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Plantão de Dúvidas com Especialistas
• Patrocínio de uma sala para plantão de dúvidas com especialistas, dentro da
programação oficial.
• Bate-papo com duração de 1 hora 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
esclarecer dúvidas do público presente no evento.
O patrocinador também será responsável por
indicar um mediador para auxiliar o especialista na
interação com o público.
› Nome da sala do plantão de dúvidas terá o nome
do patrocinador.
› Ser mencionado como patrocinador do plantão
de dúvidas no site oficial e nos materiais de
divulgação da programação do evento.
› Exibir um vídeo de até 1 minuto na abertura do
plantão de dúvidas.

ganhador. A organização fornecerá os dados do
sorteado para que o envio aconteça. Para concorrer,
o participante deverá comentar a # em um post
determinado na página do Diabetes On.
› Receber no pós-evento o relatório estatístico
contendo: nome, e-mail e telefone dos
participantes do seu plantão de dúvidas que
autorizaram a liberação de seus dados via opt-in;
histórico do chat durante o plantão de dúvidas;
quantidade e tempo de permanência das pessoas
que entraram na sala.

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

Especialistas sugeridos:
› Endocrinologista

› Psicólogo

› Oftalmologista

› Advogado

› Nutricionista

› Terapeuta

› Dentista

› E outros.

› Ginecologista

› Permissão para divulgar uma ‘hashtag’ secreta
durante sua atração. O palestrante/especialista
deverá comunicar e mostrar em um slide/material
de apoio a # escolhida 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
1 cota.
Plantão com advogados
Edição Digital 2021
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Newsletter exclusiva e compartilhada:
Newsletter exclusiva: disparo de e-mail
divulgando um único patrocinador no pré-evento
(para os pré-inscritos) e/ou no pós-evento (para os
participantes presentes).

Newletter compartilhada: disparo de e-mail
divulgando até 6 patrocinadores em uma única
newsletter, no pré e/ou no pós evento.

• Pré-evento: o patrocinador pode convidar os
pré-inscritos para participarem da sua palestra
ou experiência dentro do evento, 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 organização 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

3 – DIVULGAÇÕES ATIVAS JUNTO AOS PARTICIPANTES

COTAS DE PATROCÍNIO – EDIÇÃO DIGITAL 2021
4 – COTAS INSTITUCIONAIS:

• Inserção de marca como patrocinador no evento
digital – em maior destaque.

• Inserção de marca como patrocinador no evento
digital – em destaque intermediário.

• Inserção de marca como patrocinador no evento
digital.

• 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 site
oficial, até a data do evento.

• Inserção de marca como patrocinador no rodapé
de todos os e-mails de divulgação do evento - em
maior destaque.
• Inserção de marca no certificado digital que será
entregue para todos os participantes.
• Divulgação do patrocinador em 1 post e 1 story
(com artes únicas e não carrossel) no instagram
oficial do evento. O story será fixado com destaque
nos highlights.
• 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. A farmácia é um
benefício para os patrocinadores, não é exclusiva,
e opera com diversos fornecedores e fabricantes
relacionados ao mercado de diabetes.

• Inserção de marca como patrocinador no
rodapé de todos os e-mails de divulgação do
evento - em destaque intermediário.
• Divulgação do patrocinador em 1 post (com arte
única e não carrossel) no instagram oficial 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. A farmácia é um
benefício para os patrocinadores, não é exclusiva,
e opera com diversos fornecedores e fabricantes
relacionados ao mercado de diabetes.

• 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. A farmácia é um
benefício para os patrocinadores, não é exclusiva,
e opera com diversos fornecedores e fabricantes
relacionados ao mercado de diabetes.

IMPORTANTE: as cotas institucionais valerão
a partir do momento que os materiais forem
recebidos pela organização (após a assinatura
do contrato do patrocinador) e serão retiradas
do ar 1 dia útil após a realização do evento.

COTAS DE PATROCÍNIO – EDIÇÃO DIGITAL 2021
Mapa oficial do evento:
PROGRAMA

EDIÇÃO DIGITAL

DIABETES TIPO

PALESTRAS

› 13h15 às 14h00
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DIABETES TIPO

› 14h00 às 14h30

Diabetes e COVID
-19.
Dr. Marcelo
Maciel.
Patrocínio:
Novo Nordis

k.

› 14h45 às 15h15

Já pensou que
diabetes é um um suplemento espec
tratamento? complemento eficaz ializado para
para seu
Dr. Roberto
Zagury.
Patrocínio:
Abbott.

› 15h15 às 15h45

0 7 / 1 1
ATIVIDADES

Mitos e verda
des na alimen
diabetes.
tação da pesso
a com
Livia Morelli
e Maristela Strufa
Patrocínio:
ldi.
Abbott.

› 16h30 às 17h00

14h00 às 14h45

INFANTIS

OFICINAS

DE CHO

Nível Avanç
ado
Simplificand
o
carboidrato os cálculos da contag
s
em de
com a bomb e melhorando o contro
a de insulin
le
a Accu-Chek glicêmico
Noelly Danta
Combo.
s.
Patrocínio:
Roche.

COTA ÚNICA

15h45 às 16h30

Nível Básico
Academia do
Carboidrato Diabetes | Contagem de
s: como começ
ar.
Juliana Baptis
ta.
Patrocínio:
Medtronic.

15h45 às 16h30

Nível Avanç
ado
Academia do
Carboidrato Diabetes | Contagem de
s: na
Fernanda Andra prática e na bomba de
insulina.
de Patara.
Patrocínio:
Medtronic.

Se o assunto
é diabetes,
eu que estou
Tom Bueno.
no comando.
Patrocínio:
Roche.

› 17h00 às 18h00

PROGRAMAÇÃO DO
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• Banner exclusivo, tamanho 996 x 180 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.

EDUCATIVAS

O que te falta
para o bom
controle do
Dra. Denise
diabetes?
Franco, Érika
de Oliveira
e Tainá Pizzign
acco.
Patrocínio:
Medtronic.

2020

Banner na home de login do evento:

A importância
do autocuidad
com diabet
o dos pés da
es.
pessoa
Gabriela Cavicc
hioli.
Patrocínio:
Cedraflon.

EVENTO

› 17h30 às 18h00

Pesquisa: Os
altos e baixos
na família brasil
do diabetes
eira.
Dr. Carlos Couri
e Diogo Sponc
Patrocínio:
hiato.
Novo Nordis
k.

DEBATES
14h30 às 15h00

Hipoglicemi
a.
Dra. Denise
Franco e Dr.
Wellington Santan
Patrocínio:
Novo Nordis
a.
k.

15h15 às 15h45

Saúde geral
da população
preta.
Dra. Luana Casari
e
Nathalia de
Souza (@swe
etilustra).

• 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
Anúncio de 1/2 página
Anúncio de 1/4 página

Página de Login - Patrocínio Abbott - Edição Digital 2020

NÚMEROS DA EDIÇÃO DIGITAL 2021 - 1º SEMESTRE

1.351
participantes

360

considerando os participantes de
sábado 29/05 e domingo 30/05.
Cerca de 59% do público presente no
sábado, retornou e participou das
atrações do domingo.

participantes únicos na
palestra de abertura

6.500

+ DE
acessos na plataforma

do evento foram realizados entre sábado e
domingo comprovando a presença dos
participantes em muitas atrações.

mantendo nos dois dias de realização a
audiência média de 175 participantes
em cada palestra, oficina e debate
patrocinado. Evento 100% AO VIVO.
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PERFIL DOS PARTICIPANTES
Faixa etária

Tipo do diabetes

Menos de 16

1%

Tipo 2

16-21

1%

Não possui diabetes.
É cuidador/parente/amigo.

22-29

Tipo 1

17,10%
22,59%

30-37

25,21%

38-45
46-55
43%

Acima de 55

40%

15,89%
17,21%

17%

Sexo
Masculino
Feminino
22%

78%

Batalha de Ideias
Diabetes On 2021
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Maior interesse no evento

Estado de Origem
SP

Aprimorar conhecimentos e
procedimentos sobre diabetes

81,64%

Conhecer novas pesquisas
e tendências

60,79%
55,05%

Conhecer os lançamentos e
fornecedores de medicamentos

Conhecer os influenciadores
digitais diabéticos

42,07%
25,46%
23,59%

10,73%

RJ
PR

Conhecer novos produtos

Participar de grupos de discussão

MG

GO

9,98%
7,49%
6,24%

RS

3,12%

BA

2,87%

CE

2,24%

OUTROS

53,43%

3,91%

Batalha de Ideias
Diabetes On 2021
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Batalha de Ideias - Diabetes On 2021

Batalha de Ideias - Diabetes On 2021

Debate - Diabetes On 2021
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Palestra de Abertura - Patrocínio Medtronic - Edição Digital 2021

Atividade Infantil - Edição Digital 2021
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