






















Área do Congresso

• Cordão de crachá com o logotipo do patrocinador

• Capas de cadeira em todas as ARENAS com o logotipo do patrocinador

• Logomarca no Pórtico de entrada 

• Vídeo Institucional de até 30 segundos que será veiculado durante os 

intervalos, nos telões das Arenas 

• Inserção do material de divulgação (fornecido pelo patrocinador) na Bolsa do 

Congresso

Promoção de eventos e marketing

• Posts divulgando ativações / promoções pré-evento e durante o evento no 

Facebook / Instagram / LinkedIn

• Exibição da logomarca em todos os e-mails marketing do Congresso

• Exibição da logomarca nas mídias online, pré e durante e pós Congresso

• Exibição da logomarca na home do site do evento com link direcionado

Ação para relacionamento e promoção

• 35 Credenciais Full Pass

• Estande montado de 100m² na área de exposição

• 1 Espaço de palestra de 20 minutos no Hub Tecnológico – intervalo do almoço

• Conteúdo: Participação com conteúdo



Área do Congresso

• Logomarca no Pórtico de entrada

• Vídeo Institucional de até 30 segundos que será veiculado durante os 

intervalos nos telões das Arenas

• Inserção do material de divulgação (fornecido pelo patrocinador) na Bolsa do 

Congresso

Promoção de eventos e marketing

• Posts divulgando ativações / promoções pré-evento e durante o evento no 

Facebook / Instagram / LinkedIn

• Exibição da logomarca em todos os e-mails marketing do Congresso

• Exibição da logomarca nas mídias online, pré e durante e pós Congresso

• Exibição da logomarca na home do site do evento com link direcionado

Ação para relacionamento e promoção

• 20 Credenciais Full Pass

• Estande montado de 80m² na área de exposição

• 1 Espaço de palestra de 20 minutos no Hub Tecnológico – intervalo do almoço



Área do Congresso

• Logomarca no Pórtico de entrada 

• Vídeo Institucional de até 30 segundos que será veiculado durante os 

intervalos nos telões das Arenas 

• Inserção do material de divulgação (fornecido pelo patrocinador) na Bolsa do 

Congresso

Promoção de eventos e marketing

• Posts divulgando ativações / promoções pré-evento e durante o evento no 

Facebook / Instagram / LinkedIn

• Exibição da logomarca em todos os e-mails marketing do Congresso

• Exibição da logomarca nas mídias online, pré e durante e pós Congresso

• Exibição da logomarca na home do site do evento com link direcionado

Ação para relacionamento e promoção

• 10 Credenciais Full Pass

• Estande montado de 50m² na área de exposição

• 1 Espaço de palestra de 20 minutos no Hub Tecnológico – intervalo do almoço



Área do Congresso

• Logomarca no Pórtico de entrada 

• Vídeo Institucional de até 30 segundos que será veiculado durante os 

intervalos nos telões das Arenas 

• Inserção do material de divulgação (fornecido pelo patrocinador) na Bolsa do 

Congresso

Promoção de eventos e marketing

• Posts divulgando ativações / promoções pré-evento e durante o evento no 

Facebook / Instagram / LinkedIn

• Exibição da logomarca em todos os e-mails marketing do Congresso

• Exibição da logomarca nas mídias online, pré e durante e pós Congresso

• Exibição da logomarca na home do site do evento com link direcionado

Ação para relacionamento e promoção

• 6 Credenciais Full Pass

• Estande montado de 25m² na área de exposição

• 1 Espaço de palestra de 20 minutos no Hub Tecnológico – intervalo do almoço



Área do Congresso

• Logomarca no Pórtico de entrada 

• Vídeo Institucional de até 30 segundos que será veiculado durante os 

intervalos nos telões das Arenas 

• Inserção do material de divulgação (fornecido pelo patrocinador) na Bolsa do 

Congresso

Promoção de eventos e marketing

• Posts divulgando ativações / promoções pré-evento e durante o evento no 

Facebook / Instagram / LinkedIn

• Exibição da logomarca em todos os e-mails marketing do Congresso

• Exibição da logomarca nas mídias online, pré e durante e pós Congresso

• Exibição da logomarca na home do site do evento com link direcionado

Ação para relacionamento e promoção

• 4 Credenciais Full Pass

• Estande montado de 15m² na área de exposição

• 1 Espaço de palestra de 20 minutos no Hub Tecnológico – intervalo do almoço



Área do Congresso

• Logomarca no Pórtico de entrada 

• Vídeo Institucional de até 30 segundos que será veiculado durante os 

intervalos nos telões das Arenas 

• Inserção do material de divulgação (fornecido pelo patrocinador) na Bolsa do 

Congresso

Promoção de eventos e marketing

• Posts divulgando ativações / promoções pré-evento e durante o evento no 

Facebook / Instagram / LinkedIn

• Exibição da logomarca em todos os e-mails marketing do Congresso

• Exibição da logomarca nas mídias online, pré e durante e pós Congresso

• Exibição da logomarca na home do site do evento com link direcionado

Ação para relacionamento e promoção

• 2 Credenciais Full Pass

• Estande montado de 9m² na área de exposição

• 1 Espaço de palestra de 20 minutos no Hub Tecnológico – intervalo do almoço













Ativação Online

• Exibição da logomarca no hotsite oficial do evento com link para home do 

apoiador

• Exibição da logomarca nas mídias online, off-line, pré e durante Congresso

• 1 post do apoiador no Facebook do Congresso (Tamanho: 1000x1300pxs ou 

500x600pxs)

Ação para relacionamento e promoção

• Exibição da logomarca no Totem dedicado as startups

• 2 Credencial Expositor (Acesso exclusivo apenas ao stand)

• Espaço exclusivo “ILHA DE STARTUPS” com TV








