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O que podemos
fazer

inclusão na agenda de eventos "SOBED apoia", no potal da SOBED
inclusão na página de eventos apoiados, desde que data e assunto
não sejam conflitantes
um disparo na newsletter mensal "SOBED apoia". Até quatro eventos
serão divulgados na mesma newsletter , para todo mailing SOBED.
disparo no Facebook e no Instagram, como Apoio SOBED, com data
sempre as terças-feiras, num volume de 4 eventos / divulgação no
mesmo post (carrossel e story)
descanso de tela em eventos / cursos online SOBED, não conflitantes

Normas para
solicitação de
apoio

1. a atividade deverá ser preferencialmente de Endoscopisa Digestiva.
Múltiplas especialidades serão avaliadas.
2. obrigatóriamente, um membro titular associado da SOBED deverá estar
envolvido na organização;
3. envio da programação completa incluindo palestrantes para análise com o
mínimo de 15 dias antes da data da atividade;
4. link de acesso para informações, inscrições e acesso
5. Informações obrigatórias para envio
a. imagem do evento (banner) em jpg ou png
b. texto com até 140 caracteres para descrição da atividade
c. até 40 caracteres para o título
d. até 30 caracteres para o subtítulo, preferencialmente a data e horário
da realização

Eventos de Unidades Estaduais SOBED
as regras para atividades das Unidades Estaduais são as mesmas
para submissão de atividades
a divulgação será feita no períodico: Acontece nas Estaduais
a divulgação dos eventos estaduais também é feita em um post
com até 4 atividades, a cada 15 dias, nas midias da SOBED,
incluindo Linked In.
um e-mail mkt será disparado para o mailing SOBED, com até 4
atividades diferentes, exclusivamente das estaduais.
ajude-nos a manter o calendário unificado, evitando conflito de
datas nas atividades.

Aprovação
serão conferidas as informações do solicitante para
encaminhamento,
material será analisado pelas Comissões de Ética e Defesa
Profissional e de Comunicação SOBED,
atividades conflitantes com agenda da SOBED poderão ser
negadas para divulgação, salvo atividades com públicos
diferentes,

Apoio
SOBED

serão consideradas também, agendas de atividades da Unidades Estaduais da SOBED
o membro titular envolvido na programação da atividade deverá estar com sua situação
associativa em dia
após o recebimento da solicitação, a SOBED fará a publicação nos locais definidos em até 5
dias úteis.

1. Logo da SOBED nas peças de divulgação, como "apoio"
2. quando pago, desconto de 20% na inscrição do
associado SOBED
3. quando pago, cortesia de uma inscrição na atividade
proposta
4. banner da SOBED no portal / plataforma da transmissão
5. para divulgação de uma atividade SOBED não
conflitante no site do solicitante

Contrapartidas

6. disparo de um e-mail mkt SOBED no mailing de
associados ou de participantes da atividade

Contatos SOBED

Gisele Cardoso
cursos_eventos@sobed.org.br
Michele Soares
administrativo2@sobed.org.br

#issoéSOBED!

SOBEDIANO
Sua atividada oferece ao especialista mais
oportunidades para atualização profissional.
O Associado é a razão de ser da SOBED. Obrigado por
divulgar sua atividade em nossas midias

