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quem somos
Com mais de 30 anos de atuação, situada
na capital de São Paulo e mais nove regionais
pelo Estado, a SOGESP tem como proposta
trazer benefícios das mais diversas formas
aos seus associados.
Desde seu início, sempre atuando em prol
do desenvolvimento cientifico, apoiando e
trabalhando pela união da especialidade, focando
no aprimoramento e valorização profissional, a
SOGESP foi reconhecida pela categoria, fazendo
com que se tornasse a maior associação de
Ginecologistas e Obstetras do Brasil.
Com essa importante demanda, e com iniciativas
consolidadas, a SOGESP vem em constante
crescimento, se adaptando e trazendo
sempre novidades aos seus associados.

A SOGESP

com quem falamos
- mais de 6 mil associados
- Obstetras e Ginecologistas
- 92% do Estado de São Paulo

A SOGESP

como falamos
Com os médicos Obstetras e Ginecologistas:
- Revista SOGESP
- Portal SOGESP
- E-mail marketing

Com o público feminino:
- Revista Mulher SOGESP
- Podcast SOGESP

A SOGESP

revista SOGESP
Com mais de 20 anos de existência, a Revista SOGESP
é moderna, contém temas atuais e aprofundados,
novidades sobre os avanços da medicina, e assuntos
relevantes que envolvem a Obstetrícia e Ginecologia.
A Comissão Editorial da SOGESP busca sempre
trazer orientações, reportagens pertinentes e
conteúdos abrangentes, sempre revisados e com
respaldo científico.
Em 2021, todo o conteúdo das edições da
Revista SOGESP encontra-se disponível,
exclusivamente, na versão online, onde
o associado pode acessar quando
e onde quiser.

REVISTAS

revista
Mulher SOGESP
A revista Mulher SOGESP foi criada especialmente
para que as pacientes dos associados possam ter
acesso a conteúdos que privilegiam a qualidade de
vida, bem-estar e saúde feminina, com temáticas atuais e
dicas de renomados especialistas. Além de seções
de cultura, gastronomia, turismo e voluntariado.
As edições ficam disponíveis para o público feminino
em versão online através do site:
https://www.sogesp.com.br/canalsaude-mulher/
revistamulher-sogesp/

REVISTAS

revistas SOGESP
- Periodicidade:
Trimestral

- Distribuição:
Digital

- Edições e envios de anúncios:
Edição 145: Jan/Fev/Mar – 15/01
Edição 146: Abr/Mai/Jun – 01/04
Edição 147: Jul/Ago/Set – 01/07
Edição 148: Out/Nov/Dez – 01/10
1 edição

2 edições

3 edições

Página dupla

R$ 13.650,00

R$ 23.940,00

R$ 32.970,00

01 página

R$ 8.400,00

R$ 13.965,00

R$ 19.215,00

1/2 página

R$ 4.725,00

R$ 7.980,00

R$ 10.920,00

2ª ou 3ª capa

R$ 9.450,00

R$ 16.905,00

R$ 23.330,00

4 ª capa

R$ 14.175,00

R$ 25.935,00

R$ 34.700,00

REVISTAS
- -

Formato

portal SOGESP
O Portal SOGESP é a plataforma de fácil navegação, onde o
associado Obstetra e Ginecologista encontra os principais
conteúdos da especialidade, como notícias, novidades
científicas, Lives e Webinars, informações sobre eventos,
Recomendações SOGESP, conteúdo dos Congressos SOGESP,
Revistas online e muito mais.
Priorizando, também, a saúde e o bem-estar das mulheres,
o portal tem uma área voltada ao público feminino, o Canal
Saúde Mulher, que dispõe de informações, sempre revisadas e
comentadas pelos especialistas da área.

OPÇÕES DE PATROCÍNIO
- Webbanner na home
- Evento na Agenda de Eventos

PORTAL

portal SOGESP
COTAS DE PATROCÍNIO
Webbanner Home
1 mês

3 meses

6 meses

de permanência

de permanência

de permanência

R$ 2.050,00

R$ 4.100,00

R$ 6.830,00

- Dimensões: 1227x419px (LxA) – Link de redirecionamento
* É necessário que o banner tenha como enfoque principal o caráter
“institucional” da patrocinadora, contendo, eventualmente, a
menção expressa ao nome, logo e link de redirecionamento, sem
expressões que fazem referência a medicamentos e/ou produtos,
para publicação no Portal SOGESP.

PORTAL

portal SOGESP
COTAS DE PATROCÍNIO
Agenda de Eventos
1 mês

3 meses

6 meses

de permanência

de permanência

de permanência

R$ 1.435,00

R$ 2.870,00

R$ 4.780,00

* É necessário que o Evento tenha o tema Obstetrícia e
Ginecologia como base.
Informações padrão: Nome do Evento, Contato, data de início e
fim, informativo (em JPEG) e link de redirecionamento.

PORTAL

Podcast
- Público: Mulheres de diversas idades e
classes sociais.
- Formato: perguntas e respostas de
médicos ginecologistas e obstetras.
- Curadoria de conteúdo: Exclusiva do
Departamento Científico da SOGESP.
- Quantidade de inserções: 40
- Período: 10 meses

PODCAST

- Frequência: Semanal
- Veículos: Spotify, Deezer, Apple Podcast

Podcast
COTA DE PATROCÍNIO
R$ 150.000,00
- Assinatura de oferecimento
na locução do episódio + logo
institucional nas divulgações.
- 40 episódios, durante 10 meses.
- Patrocínio não exclusivo de
até 2 (duas) empresas.

PODCAST

e-mail marketing
A assinatura do e-mail marketing (newsletter) da SOGESP,
é mais uma maneira dos especialistas GO se manterem
atualizados. Associados e congressistas ficam em dia com
assuntos especialmente selecionados.

* Lembramos que, em razão à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), o
disparo é feito apenas para os associados que permitem o recebimento
do conteúdo. O mesmo é feito por uma conta não verificada e sem
vínculo com a SOGESP.

E-MAIL MARKETING

e-mail marketing
COTAS DE PATROCÍNIO
Categoria
de patrocínio

1º disparo

2º disparo

3º disparo

4º disparo

(Valor por disparo) (Valor por disparo) (Valor por disparo) (Valor por disparo
adicional)

Não
patrocinador

R$ 10.760,00

R$ 7.170,00

R$ 3.720,00

R$ 2.690,00

Patrocinador
Congresso
SOGESP

R$ 5.375,00

R$ 3.585,00

R$ 2.690,00

R$ 2.150,00

Patrocinador
Congresso +
Revista SOGESP

R$ 4.305,00

R$ 2.860,00

R$ 2.150,00

R$ 1.720,00

E-MAIL MARKETING

mais informações:
contato@sogesp.org.br
(11) 3884-7100
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