
RODADA DE
NEGÓCIOS



28/07

Evento Online

Período da Manhã
(Horários individualizados)



OBJETIVO:
 

Criar oportunidades de negócios
entre empresas compradoras

(HOSPITAIS) e empresas
vendedoras de produtos e

serviços para o setor da saúde
(INDÚSTRIAS, PRESTADORES

DE SERVIÇOS E OUTROS).



EMPRESAS COMPRADORAS:
Hospitais, Laboratórios e Clínicas
especializadas 

EMPRESAS VENDEDORAS 
de produtos e serviços para o setor
da Saúde: Indústrias, Distribuidoras,
Empresas de Serviços, Softwares
Especializados e outros.

Participantes:



DINÂMICA:

Na RODADA DE NEGÓCIOS, o
representante de cada empresa
inscrita terá a oportunidade de

encontros individuais de 15
minutos  com cada uma das

empresas participantes.

Após estes 10 minutos,
acontecerá a RODADA e

será feita automaticamente
a troca de reunião, bem

como a troca da empresa
para a próxima reunião. 



ETAPAS:

INSCRIÇÃO

As inscrições serão
realizadas de maneira
online, através do link
previamente enviado

aos convidados

As agendas de reuniões
serão montadas
previamente e

disponibilizado ao
participantes o dia da
Rodada de Negócios;

CONFIRMAÇÃO

Após a Inscrição, as
empresas selecionadas,

receberão um e-mail/
whatsapp confirmando a

sua participação;

ORGANIZAÇÃO
DAS AGENDAS

Na semana do evento, os
participantes receberão

as orientações e
informações para a

melhor participação da
Rodada de Negócios.

ENVIO DAS
AGENDAS

PRÉ-EVENTO



REUNIÕESACESSO À
PLATAFORMA

No horário informado
pela organização, os

participantes receberão
as orientações sobre a
plataforma da rodada e

também a sua agenda de
reuniões

As reuniões terão duração
de 10 minutos cada. Após

este tempo, a empresa
fornecedora trocará de

sala de reuniões de
acordo com a sua

agenda;

A RODADA

No momento da
Rodada de Negócios,

os fornecedores
trocarão de sala de

transmissão para falar
com os Hospitais de

sua agenda.

Ao concluir as suas
reuniões os participantes

são convidados à
preencher a pesquisa

sobre a sua satisfação
quanto a participação da

Rodada de Negócios.

PESQUISA DE
SATISFAÇÃO

ETAPAS:
EVENTO



Inscrições Gratuitas pelo link:Participe!
https://bit.ly/RodadadenegociossaudePrazo de Inscrição até 18/07

I N F O R M A Ç Õ E S :

Liciana Pedroso - Consultora do
SEBRAE e Gestora do Projeto Polo da
Saúde de Londrina

Flávia (43) 99802-4647
Consultora Credenciada do SEBRAE

Paulo Becker (41) 99859-0100
Consultor da FEMIPA

Maureen (41) 99971-0574
Comunicação / Imprensa da FEMIPA



Realizadores:

 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas do Paraná

 Federação das Santas Casas de
Misericórdia e Hospitais Beneficentes do

Estado do Paraná


