
Anualmente, a Federação Brasileira de 
Terapias Cognitivas (FBTC) promove um 

Workshop Internacional. Em 2020 o 
tema “Terapia Baseada em Processos” 

(Heyes & Hoffmann, 2018) será 
ministrado pela PhD Kelly Koerner em 

tradução simultânea. 

Nos últimos anos, o workshop anual 
esteve integrado a outro evento local. A 

exemplo dos últimos em que a JoTCC
(Ribeirão Preto), Jornada do IPCS 

(Campinas) e Congresso Internacional 
de Stress (São Paulo). Em 2020, a II 

Jornada ELO será o evento parceiro do 
Workshop internacional.

A fim de estimular a integração das 
abordagens psicoterápicas e mantendo 
a sintonia com o tema do workshop da 

FBTC, a ACBS Brasil irá promover um 
momento de discussão sobre o futuro 

das diferentes abordagens. 
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Expectativa do Evento: 480 participantes



• No local do evento, contaremos com espaço para patrocinadores
exporem seus produtos:
• Cada espaço é composto por duas mesas de 80x80cm com toalhas e
duas cadeiras. É possível aproveitar o espaço da forma como o
patrocinador desejar, incluindo seus produtos, brindes, banners, etc.
• O patrocinador poderá realizar venda de produtos e cursos.
• Duas modalidades de espaço: simples ou duplo.



Os espaços dos patrocianodores/expositores fica 
situado no terceiro andar, na mesma sala onde é 

servido o coffee-break: o salão Guaiba. Ele é 
constituído de 5 salas modulares.



Espaço 1 e 2 

Espaço 3 e 4 

Espaço 5 e 6

Espaço 7 e 8

Espaço 9 e 10 

entradas



Valor para uso do espaço simples: R$ 5.000,00 
Valor para uso do espaço duplo: R$ 9.000,00

Outras formas de apoio ao evento:
Flyer ou folder na sacola do evento R$ 1.000,00

Doação de pastas de papel, caneta e/ou blocos para 
compor o kit da sacola do participante Sem custo. 

Logomarca no banner de boas vindas apresentando os 
apoiadores.

Ter o evento e link para inscrições divulgado em site do 
apoiador, e uma postagem semanal fazendo convite 

Doação brindes pelo menos 5 brindes no valor de 100,00 
reais cada.

Sem custo. O sorteio anunciará o nome do apoiador e a 
foto da premiação será divulgada nas redes sociais da 
FBTC e da ELO



Caso você tenha interesse em participar 
com apoiador ou patrocinador do nosso 

evento, entre em contato pelo e-mail:

mkt.elopsi@gmail.com

Obrigada pela atenção!

Comissão Organizadora
Coord. Débora C. Fava

Conheça mais sobre o evento e 
a programação:

www.elopsi.com/jornada-elo

mailto:mkt.elopsi@gmail.com
https://www.elopsi.com/jornada-elo

