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Com tradição de mais de 30 anos de atuação, a SOGESP, tem
como objetivo, atualizar, capacitar e congregar interesses
comuns dos Obstetras e Ginecologistas.

Desta forma, luta e atua em prol do desenvolvimento cientifico,
apoiando e trabalhando pela união da especialidade, focando
no aprimoramento e valorização profissional.

Visando benefícios aos seus associados, a SOGESP busca
sempre inovar, trazendo iniciativas consolidadas, para que o
profissional seja valorizado, com informações precisas e cursos
e congressos da mais alta qualidade.

DIVULGUE COM A SOGESP!

Quem somos



Mais de 6 mil médicos Obstetras e Ginecologistas associados, 
sendo 92% do Estado de São Paulo

Com quem falamos



Portal SOGESP

E-mail marketing

COM OS MÉDICOS OBSTETRAS E
GINECOLOGISTAS:

COM O PÚBLICO FEMININO GERAL:

Podcast SOGESP
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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. 

Portal SOGESP



Portal SOGESP
Opções de patrocínio

Webbanner Home

*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.

DIMENSÕES: 
1227x419px (LxA)
com link de redirecionamento

1 mês ................ R$ 2.460,00

6 meses ............ R$ 8.200,00



Portal SOGESP
Opções de patrocínio

Agenda de eventos

*É necessário que o evento tenha o tema Obstetrícia e Ginecologia como base.

INFORMAÇÕES PADRÃO: 
Nome do evento, contato, 
datas de início / fim, 
informativo (em JPEG) e 
link de redirecionamento

1 mês ................ R$ 1.720,00

6 meses ............ R$ 5.730,00



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.

E-mail marketing

*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
Cotas de patrocínio

1º disparo
(valor por disparo)

2º disparo
(valor por disparo)

3º disparo
(valor por disparo)

4º disparo
(valor por disparo adic)

Não patrocinador R$ 12.910,00 R$ 3.200,00

R$ 2.580,00

R$ 4.460,00

R$ 3.230,00

R$ 8.600,00

R$ 4.300,00Patrocinador Congresso R$ 6.450,00



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 

Frequência: Semanal 

Veículos: Spotify, Deezer, Apple Podcast

Podcast SOGESP



Podcast SOGESP
Cotas de patrocínio

Assinatura de oferecimento na
locução do episódio + logo
institucional nas divulgações.

40 episódios, durante 10 meses. 

Patrocínio não exclusivo, de até
2 (duas) empresas.

ESPECIFICAÇÕES: 

R$ 150.000,00



Mais informações:

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


