Proposta de
‘
Patrocínio 2019
Benefício de fazer parte da
Campinas Tech

Análise do
Ambiente

4. Ações
Grupos de trabalho: Acesso a capital,
cultura empreendedora, ambiente
regulatório, mapeamento do
ecossistema etc; Eventos temáticos;
Facilitação da colaboração.

2. Nosso objetivo
Impactar o Brasil com mais
empreendedores de alto impacto e
trazer mais prosperidade para a
região de Campinas.

3. Diretrizes
1. Hoje
Potencial grande,
pouco resultado e
evasão de talentos e
empreendedores

Através da colaboração dos
atores formar empreendedores
de alto impacto e mapear ações
e dados

Diretoria Estatutária

Staff Leader

Quem está
fazendo
acontecer
Raul Cardoso
Presidente

Luiz Eduardo Drouet
Omar Branquinho
VP Ecossistema
VP Empreendedorismo

Conselho Fiscal
Érico Pastana
CEO Venture Hub

Caio Navarro
Tesoureiro

Conselho Consultivo
César Gon
CEO CI&T
Carlos Cêra
CEO PJBank

César Massaioli
Presidente Portal
Publicidade

Thiago Mac Knight
Co Founder Jumpers

Fábio Póvoa
Smart Money

Igor Santiago
CEO I-Systems

Renato Hilkner
Secretário

Maíra Arruda

Gestores de Projetos

Acesso a Capital
Mladen Dragosavac
Owner Enso Investimento

Cultura Empreendedora
Emerson Silva
Cultura na Superlógica

Educação Empreendedora
Thais Gargantini
CEO Grupo AECOM

2018:
Status
Report

Presença Física

Presença Virtual

Campanha que em 2018 recebeu mais de 16.000 visualizações de
6500 usuários únicos.

Mais de 2500 pessoas
impactadas diretamente
em eventos

Site próprio lançado em novembro que já recebeu mais de 1200
usuários únicos e 4200 visitas. Concentra a agenda de
empreendedorismo da cidade.

2018:
Evolução
Associados

Impacto da adoção do modelo aberto
de contribuição no NÚMERO DE
ASSOCIADOS

2018:
Parceiros
Estratégicos

Foco: Capacitação e Inspiração em Startups

2018
Eventos
7ª Conferência
Campinas
Startups

400 Participantes
Tema 2018: “Transição Empreendedor – Executivo”
2 Painéis com 9 Palestrantes Fundadores e Executivos de startups de grande potencial no Brasil:
•

Igor Santiago – I.Systems;

•

Tati Pezoa – TrustVox;

•

Daniel Gomes – Nexoos;

•

Rodrigo Terron – Shawee;

•

André Campelo – Dentro da História;

•

Bruno Pierobon – ZUP!

•

Isis Abbudd – Arquivei;

•

Lucas Tavares – Mèliuz;

•

Carlos Cêra – PJBank;

2 KeySpeakers
• Sylvio de Barros – Fundador WebMotors e iCarros;

2018
Eventos
7ª Conferência
Campinas
Startups

2018
Eventos
Semana Global do
Empreendedorismo

Foco: Fomento ao empreendedorismo
500 Participantes
8 Eventos ao longo da semana
•Iniciativas de Educação Empreendedora;
•Abertura da Semana Global:
•
•
•

Carlos Netto – Matera
Tiago Hungria – WeAudit

Gilberto Lopes – Cuattro Marketing

•Fintechs – CIESP e Lima Junior & Domene
•Coworkings
•Demoday GoOn Women;
•Fórum de Ecossistema de Empreendedorismo;
•ELA S/A – Iaprendi.

Foco: Expor a RMC para o mundo e educar sobre empreendedorismo de

2018
Eventos

alto impacto
Mais de 550 inscritos para o High Impact Fórum

High Impact Forum

6000 Participantes
no evento como um todo

Empreendedores que compartilharam seu conhecimento:
Patrocinadores Gold que garantiram seu espaço no Stand Compartilhado da Campinas Tech:

1.

Ricardo Cardoso – CEO Enforce

2. Hederson Albertini – CEO Assertiva;
3. Marcos David – Hacktown;

Foco: Expor a RMC para o mundo e educar sobre empreendedorismo de

2018
Eventos

alto impacto
Mais de 550 inscritos para o High Impact Fórum

High Impact Forum

6000 Participantes
no evento como um todo

Empreendedores compartilharam seu conhecimento:
Patrocinadores Gold que garantiram seu espaço no Stand Compartilhado da Campinas Tech:

1.

Ricardo Cardoso – CEO Enforce

2. Hederson Albertini – CEO Assertiva;
3. Marcos David – Hacktown;

Implantar uma plataforma tecnológica

Projetos
2019

para conexão e melhoria da proposta
aos associados para operacionalizar
nossa comunidade de forma vibrante
e colaborativa

Participar de eventos nacionais que
deem visibilidade a nossa
comunidade e também aos nosso
patrocinadores

Promover 3 eventos mensalmente e
2 grandes eventos em cada
semestre de 2019

1.

Materializar a proposta de valor e operacionalizar nossa comunidade

HiveBrite

vibrante e colaborativa utilizando um software para este fim – Hivebrite –

Operação e
Engajamento

Investimento de U$10K no primeiro ano;
2.

Promover 3 eventos mensalmente e 2 grandes eventos em cada
semestre de 2019 – Fluxo de caixa de R$20K por semestre com

objetivo de produzir R$40K em bilheteria para reinvestir na comunidade;
3.

Participar de eventos nacionais que deem visibilidade ao nosso
ecossistema e também aos nosso patrocinadores – em média

investimento de R$30k a R$50k por evento e será tratado em cada uma
das situações.

1.

Materializar a proposta de valor e operacionalizar nossa comunidade

HiveBrite

vibrante e colaborativa utilizando um software para este fim – Hivebrite –

Operação e
Engajamento

Investimento de U$10K no primeiro ano;
2.

Promover 3 eventos mensalmente e 2 grandes eventos em cada
semestre de 2019 – Fluxo de caixa de R$20K por semestre com

objetivo de produzir R$40K em bilheteria para reinvestir na comunidade;
3.

Participar de eventos nacionais que deem visibilidade ao nosso
ecossistema e também aos nosso patrocinadores – em média

investimento de R$30k a R$50k por evento e será tratado em cada uma
das situações.

Parcerias
Eventos
2019
Principal festival do Brasil em
cultura empreendedora e
economia criativa. Nossa parceria
irá viabilizar a feira de startups de
2019 do Hacktown com a
Campinas Tech e seus parceiros
como patrocinadores.

Em breve mais novidades sobre os eventos...

Principal festival Hacker do
Brasil. Nossa parceria local irá
viabilizar o evento e levará
Campinas Tech e seus parceiros
como patrocinadores.

Benefícios
Startups

A Campinas Tech te auxilia
a aumentar a maturidade de
seu negócio e a qualidade
de seu networking
Sugestões: assessment do seu negócio
(avaliação do seu momento) e mentoria por
pares.

4 Ingressos gratuitos para os
eventos próprios da
Campinas Tech e gratuidade
nas Mentorias em grupo
Mensais
•2 para Conferência Campinas Startups –
R$800,00 em valor nominal
•2 para Semana Global do Empreendedorismo –
R$300,00 em valor nominal

Benefícios e acesso a
prestadores de serviço
especializados, em ambiente de
colaboração. Receba consultorias gratuitas de
outros associados.

Acesso a rede de startups,
mentores, investidores e
futuramente 2 usuários na
plataforma da comunidade, que
possibilitará oportunidades de interação de valor
ao associado.

Contribuição mensal

R$100,00

Benefícios
PME

A Campinas Tech divulga
suas ações e te torna
referência em seu mercado
Sugestões: posts em mídias sociais, produção de
conteúdo para web, divulgação de eventos e
auxílio em organização de eventos

4 Ingressos gratuitos para os
eventos próprios da
Campinas Tech e 50% de
desconto nas atividades
mensais
•2 para Conferência Campinas Startups –
R$800,00 em valor nominal
•2 para Semana Global do Empreendedorismo –
R$300,00 em valor nominal

Participação nos grupos de
trabalho, em ambiente de colaboração
entre associados, para articulação de ações
conjuntas e amadurecimento da interação com
Startups

Acesso a rede de startups,
mentores, investidores e
futuramente 4 usuários na
plataforma da comunidade, que
possibilitará oportunidades de interação de valor
ao associado.

Contribuição mensal

R$200,00

Benefícios
Corporativo

A Campinas Tech
organizará 1 (um) evento
que atenda ao interesse do
associado.
Sugestões: evento para startups específico do
mercado de interesse do associado promovendo
a interação do parceiro com o ecossistema,
eventos internos sobre intraempreendedorismo

8 Ingressos gratuitos para os
eventos próprios da
Campinas Tech e 50% de
desconto nas atividades
mensais
•4 para Conferência Campinas Startups –
R$1600,00 em valor nominal
•4 para Semana Global do Empreendedorismo –
R$600,00 em valor nominal

Participação no fórum de
discussão sobre Corporate
Innovation, em ambiente de colaboração
entre associados, para articulação de ações
conjuntas e amadurecimento da interação com
Startups

Acesso a rede de startups,
mentores, investidores e
futuramente 6 usuários na
plataforma da comunidade, que
possibilitará oportunidades de interação de valor
ao associado.

Contribuição mensal

R$600,00

Cotas de
Patrocínio
Silver

• Visibilidade da marca como Patrocinador Silver em toda participação
da Campinas Tech durante o ano
• 1 Mail marketing por semestre
• 2 Posts Mensais em mídias sociais
• 1 post de blog trimestral
• 4 Ingressos para 8ª Conferência Campinas Startups e Semana Global
do Empreendedorismo
• Patrocínio de um Fórum de Discussão no App da Comunidade
• 3 usuários por 1 ano na nova plataforma tecnológica de conexão do
atores e empreendedores (valor nominal de R$2.520,00).

Valor do Benefício

R$7.000,00

• Todas propostas do Patrocínio Silver

Cotas de
Patrocínio
Gold

• Vídeo Institucional de 30s em todos os eventos próprios
• 2 Posts Quinzenais em mídias sociais
• 1 post de blog mensal
• 8 Ingressos para 8ª Conferência Campinas Startups e Semana Global
do Empreendedorismo
• Patrocínio de 2 Páginas ou Fórum de Discussão no App da
Comunidade
• Organização de 1 evento do interesse do parceiro
• 6 usuários por 1 ano na nova plataforma tecnológica de conexão do
atores e empreendedores (valor nominal de R$5.040,00)
Valor do Benefício

R$15.000,00

Cotas de
Patrocínio
Platinum

• Todas propostas do Patrocínio Gold
• Vídeo Institucional de 1min em todos os eventos próprios
• 12 Ingressos para 8ª Conferência Campinas Startups e Semana
Global do Empreendedorismo
• Patrocínio de uma Página ou Fórum de Discussão no App da
Comunidade
• Organização de 2 eventos do interesse do parceiro
• 8 usuários por 1 ano na nova plataforma tecnológica de conexão do
atores e empreendedores (Valor nominal de R$6.720,00)

Valor do Benefício

R$20.000,00

Cotas de
Patrocínio
Diamond

• Todas propostas do Patrocínio Platinum
• Participação como expositor nos eventos da Campinas Tech
e em um dos eventos de terceiros que a Campinas Tech
Participará, junto com a entidade.
• 10 usuários por 1 ano na nova plataforma tecnológica de
conexão dos atores e empreendedores (R$8.400,00)
• Limitado a dois beneficiários anualmente.

Valor do Benefício

R$25.000,00

Proposta de
‘
Patrocínio 2019
Colha benefícios com a
Campinas Tech

