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 O Fórum HealthARQ é um momento de debates e palestras para líderes 
da arquitetura e da construção da Saúde debaterem as tendências do setor.

No mesmo dia acontece o Prêmio HealthARQ, uma homenagem que visa 
reconhecer as Instituições do Ano, Marcas Mais Lembradas e Profissionais 
em Destaque que mais se destacaram na arquitetura, engenharia e design 
na Saúde do úlmo ano.

Os ganhadores são divulgados para o mercado na revista HealthARQ, que 
circula em primeira mão durante o evento de premiação.

O Fórum+Prêmio HealthARQ é um evento direcionado para 
administradores, diretores, gestores hospitalares de departamentos de 
engenharia, infraestrutura e arquitetura e demais lideranças.

O evento



• Cases de Sucesso

 - Arquitetura

 - Engenharia e Construção

 - Projetos

• Instituição do Ano 

 - Humanização

 - Expansão

 - Sustentabilidade

• Marcas Mais Lembradas

 - Facilites

 - Infraestrutura

 - Interiores

• Pofissional em Destaque 

 - Arquitetura

 - Engenharia e Construção

 - Infraestrutura

Categorias:
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Quer falar com o mercado de Saúde? Fale com a gente! 
Temos uma equipe qualificada que se dedica a apoiá-lo em suas vendas e na criação de 

experiências inesquecíveis associadas à sua marca.
Tenha você uma ideia diferente ou não, tenha você expertise no setor da saúde ou não, 

se tem um produto diferenciado e quer um suporte para vender mais e/ou se posicionar 
melhor no setor, nos dê a oportunidade de te surpreender.


