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CANNAMÉRICA
Cannamérica, é um organismo internacional que reúne associações afins e
sensíveis ao tema do uso e acesso regulado da Cannabis para fins medicinais.

Também se somam outros tipos de
ações orientadas a fomentar o acesso
regulado e seguro da Cannabis, em especial, para uso médico; e incentivar o
desenvolvimento científico e profissional
Sua principal atividade são os Encontros em torno desse tema.
de Profissionais Especialistas em Canabinoides, que são realizados anualmente
em um país diferente da região americana e busca pela participação e integração de toda a região.

O 4to CANNAMÉRICA

avança até a metade do mundo
2023

Especialistas de destaque internacional
apresentarão os últimos avanços científicos, médicos e regulatórios em torno do
uso de Cannabis medicinal, alinhando
com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) para 2030 da Nações
Unidas.

Perú - 2019:
Dr. Alberto Gayoso - Perú, Dra. Liliana
Cabani, Decana del Colegio Médico del
Perú, Neptalí Santillán, Vice Ministro de
Salud - Perú; Dr. Sergio Sánchez - Chile.

A exitosa experiência em Peru, Chile e
Argentina, proporcionou a esse encontro
como um dos mais importantes no continente americano.

Chile - 2020:
Dr. Lumír Hanuš - Czech Republic Israel.

Argentina 2022:
Dr. Facundo Álvarez, Argentina; Dra.
Daniela Sedan, Argentina; Dr. Darío
Andrinolo, Argentina

Eixos do Cannamérica 2023::

1.

Conferências principais com os
últimos avanços médico e científicos.

2.

Concurso de pôsteres e trabalhos científicos com a participação dos melhores representantes de cada país da região.

3.

3- Meet & Greet VIP exclusivo
para área científica, médica e industrial (investimentos).

4.

4- Feiras e estandes: Exposição
das melhores marcas.
Solicite nossos planos de estandes e patrocínios.

Estamos alinhados com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas para 2030

www.cannamerica.org

Este evento é organizado e dirigido por:

Nossos Objetivos:
Gerar redes:

Conhecimento:

Informar e educar:

Conectar para coordenar estratégias mais
fortes.

Difundir conteúdo sério e
científico desmistificando
a falsa informação.

Para fomentar usos
adequados e saudáveis.

Sensibilizar:

Incidir nas autoridades
regulatórias

Formar opinião baseada
em evidências e sensibilizar com as necessidades.

Impulsionar uma regulação com ênfase na
saúde pública e direitos.

Qual o Público-alvo?
Profissionais de saúde e pesquisadores.
Empresários da indústria.
Autoridades do governo e tomadores de
decisões políticas.
Pacientes e usuários.
Ativistas, associações e ONG.
Dra. Carla Vizzotti, Ministra da Saúde Argentina

Estudantes.

+ de 30 speakers internacionais:

Lumír Ondřej Hanuš

Cristina Sanches

Ethan Russo

Bióloga

Neurologista e médico pesquisador.

Facultad de Ciencias Biológicas de la
Universidad Complutense de Madrid

CReDO Science

Mara Gordon

Jordan Tishler

David Nutt

Engenheira de Processos

Médico

Neuro psicofarmacologista

Químico Analítico
Lumir Lab R&D
Cannabinoid Laboratory

Aunt Zelda’s™, Octopi Wellness,
and Zelira Therapeutics

Association of cannabis specialist USA

Unidad de Neuropsicofarmacología de
la División de Ciencias del Cerebro del
Imperial College de Londres

Speakers CANNAMÉRICA:

Julio Vicencio
Mayu Ecuador

Sergio Sánchez
Latinoamérica Reforma

www.cannamerica.org

José Ramirez
Cannavital

Facundo Alvarez
Anandamed

Sandrea Carrillo
Medicann IPS

Emilio García
Doing Canna

Por que fazer parte da nova era da cannabis
no 4º Encontro CANNAMERICA?
Se você quer ser líder em inovação, desenvolvimento e negócios na nova era da
Cannabis, você deve fazer parte da maior plataforma de profissionais especializados em cannabis do continente.

www.cannamerica.org

Sede do 4to
Encontro
CANNAMÉRICA

Espaço amigável que atende aos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS)

Universidade das Américas Campus UDLA PARK
Certificação Equatoriana Ambiental Ponto
Verde para Construções Sustentáveis

9 de fevereiro de 2023
Premiação de trabalhos
científicos
Lugar: Universidade das
Américas – sede Ekopark

10 e 11 de fevereiro de 2023:
CANNAMÉRICA
09: 30 a 18h00
Lugar: Universidade das
Américas – sede Ekopark

Programação Acadêmica.
Concurso Científico.
Exposição de Marcas Líderes.
+ de 500 visitantes presenciais
nacionais e internacionais
+ de 500 usuários na modalidade on-line.
+ de 30 estandes com amostra
comercial plataforma superior.

Sab 11às 20:00h
Meet & Greet
Lugar: Universidade das
Américas – sede Ekopark
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Investimento:
Encontro acadêmico, médico e científico com 4
principais componentes:
Evento CANNAMÉRICA: 10 e 11 de
fevereiro. Para pagamento até de
dezembro U$ 250 + impostos.
Preço normal U$290 + impostos:
Acesso total às conferências principais nos 2 dias com os últimos
avanços científicos e médicos (incluindo 2 break nos 2 dias).

1.

3.

5.

Visita a estandes e amostras comerciais U$15: Exposição das melhores marcas representantes do
desenvolvimento de produtos, indústria (plantio e cultivo) e serviços (médicos, clínicas, consultórios).
Pacote completo + Meet & Greet
VIP. Pagamento até 15 de dezembro U$420 + impostos, preço
normal U$480 + impostos.

Contatos:
www.cannamerica.org

2.

Concurso de pôsteres e trabalhos científicos U$ 50: Participação dos melhores representantes de cada país de toda a
região. Valor por postulação.

4.

Meet & Greet VIP exclusivo com
expositores e convênios. Pagamento até 15 de dezembro U$ 200
+ impostos, preço normal U$250 +
impostos: Inclui 1 prato de comida,
música e 2 bebidas alcoólicas (50
vagas disponíveis).

Adquira suas entradas em:
http://www.laticketera.ec

Métodos de
pagamento:
• Cartão de Crédito
• Transferência bancária
• Aceita qualquer método de pagamento internacional.
Pergunte por nossas promoções
para PAGAMENTO ADIANTADO.

ecuador@cannamerica.org
+593 97 919 7717

Metade do Mundo
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Patrocinadores e
apoiadores:

Patrocinadores e apoiadores:
Informação
Patrocinadores e apoiadores:
Cannabis
Mitad del Mundo

Cannabis
Chimborazo

Cannabis
Cotopaxi

Cannabis
El Altar

Lizbeth Fajardo:
+593 99 673 2491

Auditório UDLA PARK

Monumento Mitad del Mundo

Cannabis Metade do Mundo

2 disponíveis

• Estande auditório de 4 x5 (20m2).
• 7 ingressos para Cannamérica.
• Vídeo de no máximo 60 segundos
entre apresentações e pausas nas
telas dos 2 auditórios.
• Vídeo de no máximo 60 segundos,
será colocado todos os dias em telas
de entrada e redes sociais.
• Logotipo no caderno do kit que é entregue aos participantes.
• Direito de incluir material POP no kit
Cannamérica.
• Logotipo na camiseta oficial do
evento.

• Exibição da marca em pontos de informação e peças de grande formato
(banners, backing e 2 salões acadêmicas).
• Menção como patrocinador Cannabis Metade do Mundo durante o Cannamérica.

Valor: USD 9.000+imp
Promoção para pagamento até 30 de
novembro U$7500+imp

• Menção publicitaria nas mídias.
• Envio de 2 mailing com informações
exclusivas sobre o patrocinador.
• Presença do logotipo no envio de correspondência informativa da Cannamérica.
• Presença da marca no vídeo final do
evento.
• Banco de dados dos participantes.

• Direito de incluir uma apresentação
não comercial de 30 minutos no
quadro da Cannamérica.
• Aplicação da logo em todas as
peças gráficas físicas, site, redes sociais e material promocional onde
aparece o nome de Cannamérica.

• 2 ingressos para o meet and greet
• Reconhecimento em redes sociais
de vídeo ou post do patrocinador.

Auditório UDLA PARK

www.cannamerica.org

Cannabis Chimborazo
3 disponíveis

3 disponíveis
• Estande de auditório de 4 x 4 (16 m2).
• 5 ingressos para Cannamérica,
• Vídeo de 30 segundos entre apresentações e pausas
nas telas dos dois auditórios.
• Vídeo máximo de 60 segundos, será apresentado
todos os dias em telas de entrada e redes sociais.
• Logotipo no caderno do kit que é entregue aos participantes.

• Exposição da marca em pontos de informação e
peças de formato grande (1 banner e 1 apoio em 1 sala
acadêmica) (banners, apoio).
• Reconhecimento em redes sociais de vídeo ou post do
patrocinador.

Valor: USD 5.500+IMP
Promoção para pagamento até 30 de
novembro U$4300+imp

• Direito de incluir material POP no kit Cannamérica.
• Menção como patrocinador CHIMBORAZO durante o
Cannamérica.
• Aplicação do logotipo em todas as peças gráficas físicas, Site, redes sociais e material promocional onde o
nome Cannamérica aparece.
• Envio de 1 mailing com informações exclusivas sobre o
patrocinador.
• Presença do logotipo no envio de mailing informativo
do Cannamérica.

Vulcão Chimborazo

Vulcão Cotopaxi

Cannabis El Altar
5 disponíveis

Cannabis Cotopaxi
5 disponíveis
• 2 ingressos para o Congresso.

• Participação no evento, (apenas como patrocínio,
não tem estande).

• Estande de auditório 3x2 (6m2)

• 2 ingressos para o evento.

• Direito de incluir material POP no kit do Congresso.
• Menção como patrocinador CANNABIS COTOPAXI duran-

• Presença em 3 painéis do evento em 2 auditórios.

te o Congresso.

• Menção como patrocinador El Altar durante o

• Logotipo em material publicitário.

evento.
• Envio de 1 mailing com informações compartilhadas
• Presença no envio de 1 mailing com informações

com Outros patrocinadores.

compartilhado com outros patrocinadores.
• Reconhecimento nas redes sociais.

• Reconhecimento em redes sociais de vídeo ou postagem do patrocinador.

• Exibição da marca em pontos de informação.
1 apoio em 1 salão acadêmica.

Valor: USD 2.800: Promoção para pagamento até 30 de
novembro USD2100 + IMPOSTOS

Compartilha peças com outras marcas.

Valor: USD 1200 + impostos

Vulcão El Altar

Estande Sativa
10 disponíveis

INCLUI:
• Painéis básicos sem impressão, 1 mesa coqueteleira + 2 cadeiras. Testeira com marcação.
• 1 tomada dupla (110W) 1kW de consumo de eletricidade.
• 4 crachás personalizados por estande.
• Reconhecimento em redes sociais vídeo ou post
do participante.

VALOR 1300 USD+imp
Estande de 3x2 (6 m2)
Valor inclui impostos
20% de desconto até o dia
30 de novembro
1.040 USD

Peças individuais
Bolsa para assistentes

Kit para evento de
bloco de anotações

Mitad del Mundo
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Quantidade: 600 conjuntos
Quantidade: 800
Especificações: Presença da logo da sua empresa estampada com a logo do congresso.

USD 1.000 + impostos
30% de descconto até o dia 30 de
dezembro de 2022.

Especificações: Presença da logo de sua
empresa impressa com a logo do evento na
capa do bloco de anotação e na caneta.

USD 1.200 + impostos
30% de desconto até o dia 30 de
dezembro de 2022.

Crachá e cordão para
o evento

Logo na camiseta
oficial do evento

Mitad del Mundo

4° Encuentro Americano

de Profesionales Expertos
en Fitocannabinoides

Anne R. Diamond
Project Manager
Mitad del Mundo

4° Encuentro Americano

de Profesionales Expertos
en Fitocannabinoides

Quantidade: 600 unidades
Quantidade: 600 conjuntos
Especificações: Presença com logo no cordão
e no crachá do evento.

Especificações: sua logo estampada, em uma
cor, nas costas das camisetas oficial do
Congresso.

USD 800 + impostos

USD 625 + impostos

30% de desconto até o dia 30 de
dezembro de 2022.

30% de desconto até o dia 30 de
dezembro de 2022.

Espaço publicitário

Backing

Quantidade: 1

Quantidade: 1

Banner com logo ou publicidade em espaço
de grande fluxo no evento.

Especificações: Presença da logo de sua empresa impressa com a logo do congresso e
apoiadores Chimborazo e Cotopaxi

USD 500 + impostos
30% de desconto até o dia 30 de
dezembro de 2022.

USD 1.125 + impostos
30% de desconto até o dia 30 de
dezembro de 2022.

www.cannamerica.org

Patrocinadores

Endosso Acadêmico

Media Partner

www.cannamerica.org
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