
CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOTERAPIA 03 a 06 de agosto de 2022

Riocentro, Rio de Janeiro

Teremos também
nosso 2o Seminário de

Inovações Tecnológicas
em Saúde

Tema: Arte na Ciência

Proposta Comercial

Conectando
pessoas



O Congresso Brasileiro de Fisioterapia - COBRAF é pro-
movido pela AFB (Associação de Fisioterapeutas do 
Brasil). Considerado um dos maiores eventos da Fisiotera-
pia brasileira reunindo profissionais e estudantes, que 
estão em busca de conhecimento e capacitação, em torno 
dos mais modernos temas apresentados por palestrantes 
nacionais e internacionais. O evento tem caráter itineran-
te, atendendo uma das premissas da AFB que é fomentar 
o conhecimento em todas as regiões brasileiras. Em 2022 
a cidade do Rio de Janeiro irá sediar a XXIV edição do con-
gresso de 03 a 06 de agosto no Rio Centro com o Tema 
Arte na Ciência.

O histórico das edições do COBRAF é marcado pela pre-
sença cada vez maior de público, tornando-se uma 
referência para o mercado trazendo várias inovações, pois 
em cada edição buscamos trazer novidades e eventos 
paralelos que complementam a formação dos congressis-
tas.  Em mais essa edição vamos realizar o Fórum de 
Políticas Públicas, Fórum de Gestão e Empreendedoris-
mo, Fórum das Entidades e o II Seminário de Inovações 
Tecnológicas em Saúde com o Tema: AFB Conectando 
Pessoas e o Mundo; caracterizando o COBRAF como um 
evento completo.  

Sem dúvida fazer parte de um Congresso como o COBRAF 
possibilita a abertura de novos horizontes com uma 
imersão em conhecimentos técnicos e práticos, e a possi-
bilidade de networking afinal estarão reunidos profission-
ais e empresas de renome mundial.

Estaremos prontos para proporcionar aos congressistas 
grandes parcerias em um espaço físico que comporta até 
4.500 pessoas, mas com a possibilidade de atingirmos 
um público bem maior implementando também a forma 
remota de acompanhamento.  

O XXIV COBRAF será uma experiência tão importante 
quanto rica em aprendizado para seus participantes. 
Como vocês podem conferir, este ano, sem dúvidas, o Rio 
de Janeiro sediará um dos mais importantes Congressos 
da Fisioterapia do Brasil e com toda certeza os partici-
pantes viverão momentos inesquecíveis.

Venha vivenciar tudo isso conosco.

Até lá, 
Denise Flávio de Carvalho Botelho Lima
PRESIDENTE DA AFB

Mensagem da Presidente



A Associação de Fisioterapeutas do Brasil (AFB) foi criada em 08 de outubro 
de 2005 durante o XVI COBRAF com o objetivo de representar os fisioterapeu-
tas que atuam em todo o território brasileiro.

Dentre os principais objetivos da AFB, destacamos:

1. Incentivar o mais alto nível de prática e educação da fisioterapia;

2. Incentivar a comunicação e a troca de informações, incluindo a realização de 
eventos nacionais e internacionais para fisioterapeutas;

3. Representar os fisioterapeutas do Brasil junto a World Physiotherapy;

4. Orientar o público na procura de melhor assistência fisioterapêutica;

5. Promover a união dos fisioterapeutas e a defesa de seus justos interesses.

Sobre a
A AFB



O COBRAF - Congresso Brasileiro de Fisioterapia é o encontro mais importante 
desta especialidade;

O evento ocorre a cada 2 anos, e é bastante esperado pelos profissionais da 
área. Possui engajamento forte do público-alvo;

Será uma edição presencial após a pior fase da pandemia, os participantes 
estarão vacinados e ansiosos para participar novamente de um evento presen-
cial e usufruir os benefícios desta modalidade;

Em momentos de Crise é importante expor sua marca para o seu público;

Seu produto ou serviço será divulgado diretamente para seu público-alvo 
(Fisioterapeutas congressistas e associados da AFB);

Seus concorrentes poderão estar presentes o congresso;

Possibilidades de fazer campanha de marketing e vendas no Pré, Durante e no 
Pós-evento;

Alguns problemas de saúde Pública, como a pandemia da covid 19, acarretam 
maior demanda dos serviços fisioterapêuticos e consequentemente aumentam 
o consumo de produtos e serviços relacionados as práticas da Fisioterapia.

DATA:
03 a 06 de agosto de 2022.

LOCAL:
Riocentro - Rio de Janeiro

PREVISÃO DE PÚBLICO: 
2000 participantes no local 
e 2500 participantes online

SITE:
www.cobraf.com.br

INSTAGRAM E FACEBOOK: 
@cobraf2022

Razões para patrocinar o XXIV COBRAF
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Sobre o
XXIV COBRAF

CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOTERAPIA



Dayrell Hotel
Belo Horizonte - MG

30 de Maio a 02 de Junho

Centro de Convenções
de PE / Recife - PE

31 de Agosto a 03 de Setembro

Edições
anteriores
do
COBRAF

EDIÇÃO 2018

EDIÇÃO 2016



Edições
anteriores
do
COBRAF

Edição On-line

28 a 31 de Março de 2021

EDIÇÃO 2021



Estande de 36m²- incluindo montagem padrão (conforme projeto fornecido pela Comissão Organizadora).
*Não inclui mobiliário.

Realização de uma Palestra na Grade Científica;

• 5 (cinco) inscrições full para acesso ao congresso (destinados a fisioterapeutas indicados pelo patrocinador);
• Exibição de Vídeo institucional (duração de até 1min) durante a cerimônia de abertura do congresso;
• 5 postagens de divulgação do patrocinador nas redes sociais do congresso;
• Inserção de material de divulgação do patrocinador nas bolsas dos participantes;
• Inserção da logomarca e descritivo da empresa no programa final do evento;
• Inserção da logomarca do patrocinador no site do congresso;
• Inserção da logomarca do patrocinador nas peças e circulares de divulgação;
• Inserção da logomarca do patrocinador nos materiais gráficos e de sinalização;

Patrocínio

ouro Investimento: R$20.000,00



Investimento: R$15.000,00

• Estande de 18m²- incluindo montagem padrão, (conforme projeto fornecido pela Comissão Organizadora)

*Não Inclui mobiliário

• 03 (três) inscrições full para acesso ao congresso (destinados a fisioterapeutas indicados pelo patrocinador)

• 3 postagens de divulgação do patrocinador nas redes sociais do congresso;

• Inserção de material de divulgação do patrocinador nas bolsas dos participantes;

• Inserção da logomarca com link no site do congresso;

• Inserção da logomarca do patrocinador nas peças e circulares de divulgação;

• Inserção da logomarca do patrocinador nos materiais gráficos e de sinalização;

Patrocínio

prata



Investimento: R$10.000,00

• Estande de 9m²- incluindo montagem padrão, (conforme projeto fornecido pela Comissão Organizadora)

*Não inclui mobiliário

• 01 (uma) inscrição full para acesso ao congresso (destinados a fisioterapeutas indicados pelo patrocinador)

• 2 postagens de divulgação do patrocinador nas redes sociais do congresso.

• Inserção da logomarca com link no site do congresso;

• Inserção da logomarca do patrocinador nas peças e circulares de divulgação;

Patrocínio

bronze



Investimento: R$5.000,00

• Estande de 4m²- incluindo montagem padrão, (con-
forme projeto fornecido pela Comissão Organizadora) 
*Não inclui mobiliário

• Inserção da logomarca com link no site do congresso;

• 1 postagem de divulgação do patrocinador nas redes 
sociais do congresso.

Patrocínio
apoio



STAND OURO 36m²

LEGENDA

STAND PRATA 18m²

STAND OCUPADO STAND RESERVADO

STAND BRONZE 9m² 

ÁREA DE EXPANSÃO

STAND APOIO 4m²
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CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOTERAPIA

Não perca essa
oportunidade!

Marcela Torquato
E-mail: cobraf@afb.com.br
Telefone: (81)99106-2086Fale conosco!


