
Sabe o que uma árvore e a nossa campanha têm a ver?



Não?
Então vou te contar…



Toda árvore nasce uma semente.



Vira uma muda.



É cultivada.



E vai crescendo…



Até um dia se tornar uma floresta.



Assim…
-
Éramos uma semente
e nos tornamos muda.



Agora…
-
Para tornar o nosso 
movimento numa floresta,
é preciso cultivar.



Na primeira edição da campanha, plantamos uma 
semente e demos força para que ela vingasse. 

Mantivemos os cuidados com a nossa muda, para que 
se tornasse uma árvore vistosa e saudável. 

Mesmo diante de adversidades, como o período de 
pandemia, nos fortalecemos e criamos raízes. 

Agora é preciso dar continuidade, para levar a 
plantação adiante e possibilitar uma floresta, ou seja, 
fortalecer e aumentar o movimento, para que alcance 
ainda mais relevância e mais pessoas no País.

Manifesto
-
Não podemos
parar de cultivar.



Você ainda está se perguntando…



o que uma árvore e nossa campanha têm a ver?



Depende…



do tamanho de floresta que
Sorrir Muda Tudo deseja ser!



Essa é a abordagem que sugerimos para iniciarmos as 
conversas sobre o Ano 3.

O objetivo é transmitir que todos que apoiaram até hoje fazem parte 
parte dessa floresta. 

Mas quanto mais tempo e mais gente cultivando, maiores serão 
as colheitas dos frutos.



Faça parte desse projeto!
Mande um e-mail para marketing@abimo.org.br

Siga /abimobr nas redes sociais:



Cotas de Patrocínio



Contrapartidas
As empresas patrocinadoras terão como benefícios:

● Logomarca em todas as plataformas do projeto 
● Logomarca em todas as ações digitais a serem realizadas - Site, Vídeos, etc.
● Indicação de convidados e participantes para as ações 
● Logo assinando comunicações para os cirurgiões-dentistas
● Utilização do logo Sorrir Muda Tudo em suas comunicações
● Stories mensal de agradecimento aos patrocinadores no perfil da campanha (com fixação 

nos destaques do Stories)
● Stories mensal de conteúdo próprio no perfil da campanha
● 1 conteúdo dedicado por mês junto a um dos influenciadores da campanha ou da editoria 

de educação adequando o tema/assunto
● Inserção de conteúdo promocional em comunicação para cirurgiões-dentistas
● Prioridade e descontos nas iniciativas OOH - CIOSP e Março Brilhante.



Objetivos
Com os pontos apresentados no slide anterior, o valor mínimo viável para a execução do 
terceiro ano da campanha depende da entrada de 8 empresas patrocinadoras, totalizando 
R$ 288.000,00, que é aproximadamente apenas 65% do valor arrecadado no Ano 2.

A partir do valor recebido, temos a princípio a seguinte configuração:

● Serviços de agência
○ Planejamento
○ Criação, produção, conteúdo e mídia
○ Gestão financeira
○ Tráfego
○ Gerenciamento Campanha

30%

● Contratação de Influenciadores
20%

● Investimento em Mídia
25%

● Impostos retidos
25%


