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CONHEÇA A INICIATIVA
Consolidado como maior evento de empreendedorismo e inovação do
interior, o InovaCampinas tem como objetivo promover rodadas de
negócios, demonstrar o potencial tecnológico e apresentar as novas
tendências para o ecossistema inovador da região de Campinas.
Em sua 5ª edição em 2018, reunirá em um mesmo espaço, empresas,
startups, instituições de pesquisa, universidades, incubadoras,
aceleradoras e parques científicos e tecnológicos da região.

ARGUMENTO
Mais do que um evento, o InovaCampinas é um movimento de
expressão da inovação na região de Campinas.
A vocação regional para ciência, tecnologia e inovação, destacada no
cenário internacional como o “vale do silício brasileiro”, começou a ser
organizada com o surgimento da Fundação Fórum Campinas Inovadora
em 2003. A partir de então, o coletivo das instituições participantes vem
promovendo esforços para fomentar e dar notoriedade às conquistas
locais, cujos impactos vão muito além do território nacional.
Apoiar o InovaCampinas como vitrine destas realizações é muito mais
do que marcar presença em um importante evento nacional. Significa
participar ativamente e contribuir para a inovação da região como força
transformadora.

NÚMEROS
DE 2017

200 rodadas de
negócios

3 auditórios
simultâneos
60 empresas
expositoras
3 mil
participantes
10 horas de
duração

10 conferências

CONFERENCISTAS 2017

ADEO RESSI
CEO do Founder
Institute

GUILHERME ARAUJO
IBM Watson
Executive

CLÁUDIA PASCOAL
Manufacturing R&TD
Manager na Embraer

ISRAEL GERALDI
Fundador da
Softway

PÂMELA PONCE
Founder e CEO
IAPRENDI

ALEXANDRE PINTO
Diretor de Inovação e
Novos Negócios na
MATERA Systems

RENATO VALENTE
Country Manager no
Brasil do Telefónica
Open Future

DANIEL ANNENBERG
Secretário Municipal de
Inovação e Tecnologia
de São Paulo

DANIEL MANGABEIRA
Diretor de Políticas
Públicas do Uber no
Brasil

HELOISA NEVES
Co-fundadora da
We Fab

ALEXANDRE LUERCIO
Co-Fundador e
palestrante da Happy
Code

RAPHAEL BRAGA
Gerente do
Departamento de Novos
Produtos da Finep

CONFERENCISTAS 2017

PATRÍCIA LEAL GESTIC
Diretora de propriedade
intelectual da Inova Unicamp

CARLA COZER
Analista de Negócios e
Gestora de Projetos no
Sebrae/SP

THIAGO SALGADO
Membro do conselho da
Amcham Campinas e segunda
geração da Sanavita

FÁBIO PAGANI
Presidente do grupo
Unicamp Ventures

BRUNO RONDANI
CEO 100 Open
Startups

ROSI RODRIGUES
Cofundadora e Chief
Growth Officer (CGO)
da iugu

RAMON PIRES
Premiado pelo Google
Research Awards for Latin
America

MAURÍCIO CASOTTI
Gerente de Marketing
de Produto – CPqD

HORACIO POBLETE
Cofundador e COO da
Trustvox

DIEGO SIMON
Fundador e CEO Viva
Decora

ROGÉRIO OLIVEIRA
Membro do Conselho
Consultivo do UV

NEWTON FRATESCHI
Diretor-executivo da
Inova Unicamp

CONFERENCISTAS 2017

MÁRCIO RICARDO
Diretor de Governança
e Compliance da IMA

DIOGO TOLEZAN
Co-fundador da
Pluvion

VINÍCIUS GARCIA DE
OLIVEIRA
Líder de tecnologia do
Estudo de IoT – BNDES

FERNANDO
GARNERO
Presidente da IMA

BESALIEL BOTELHO
Presidente latinoamericano da Bosch

O evento tem seu compromisso de realização pela Fundação Fórum
Campinas Inovadora.
Isto significa que as mais importantes instituições de Pesquisa,
Ciência, Tecnologia e Inovação da Região de Campinas estão
diretamente envolvidas com a organização do evento.

ENTIDADES

O apoio e patrocínio de importantes empresas e parceiros que
acreditam e contribuem com o potencial inovador e empreendedor
da nossa região fecham o conjunto ideal para o crescimento
constante da iniciativa.

O TIME
DE 2018
PARCEIROS

REALIZAÇÃO

O TIME
DE 2018
APOIO

PATROCÍNIO

APOIO DE MÍDIA

2 dias de
evento
20 horas de
duração

PERSPECTIVAS
2018

20
conferências
150 reuniões
de negócios

10 mil
participantes
350 rodadas de
negócios
3 auditórios
simultâneos

90 empresas
expositoras

PERSPECTIVAS 2018
Em 2018 o InovaCampinas será composto de um
conjunto diversificado de espaços e iniciativas. Veja o
que já está definido:

•

Área de exposição de empresas e instituições
participantes;

•

Eventos parceiros ocorrendo simultaneamente;

•

Rodada de negócios com startups e investidores;

•

Setores dedicados (agro, software, iot,
empreendedorismo, tecnologia, cidades inteligentes);

•

Conferências temáticas.

DIA 24 DE OUTUBRO

•
•
•
•

Agroconecta
IOT Experience
Unicamp Ventures
Cidades Inteligentes

DIA 25 DE OUTUBRO

AGENDA 2018
INICIAL

•
•
•
•
•
•

Amcham
Software Experience
Regiões do Conhecimento
Empreendedorismo Feminino
Empreendedorismo de Alto Impacto
OiWeek

EM AMBOS OS DIAS

•
•
•

100 Open Techs
Pavilhão de Expositores
Rodadas de Negócios

PARTICIPE PARA CAPACITAR E
INSPIRAR
Ouvir pessoas que têm muita coisa
boa para compartilhar e te inspirar. O
evento conta com palestrantes
nacionais e internacionais que vão
contribuir com ainda mais
conhecimento e experiência para o
seu negócio.

RAZÕES PARA
PARTICIPAR
PARTICIPE PARA PROMOVER
INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO
PARTICIPE PARA GERAR NEGÓCIOS
Em um mesmo lugar, estarão presentes
empreendedores, grandes empresários e
profissionais que irão promover novos
relacionamentos, contatos e portas
abertas para que contribuirão com seu
negócio.

Com a presença de instituições de
pesquisa e poder público, o Inova
Campinas promove a oportunidade
de discutir e traçar novos caminhos
para a inovação e empreendedorismo
na nossa região.

O BÁSICO
Dias 24 e 25 de outubro, das 08h00 às 19h00
Expo D. Pedro | Parque D. Pedro Shopping Campinas
PERFIL DO VISITANTE: Empresários, investidores,
executivos de grandes corporações, gestores de entidades
de inovação, empreendedores de base tecnológica,
estudantes de graduação e acima.

PATROCÍNIO

COTA FULL
R$

,00
150.000

•

Marca em destaque nos materiais de divulgação: site
do evento, faixa, cartaz, e-mail marketing e crachá*1;

•

Entrevista jornalística com o CEO/Presidente/Diretor
da companhia sobre parceria com o InovaCampinas;

•

Inserção de marca em painéis, banners e identidade
visual em todas as atividades e espaços;

•

Possibilidade de inserção de palestra da empresa ou
estande do patrocinador nos eventos presenciais*3;

•

Divulgação de material publicitário do patrocinador no
kit do participante;

•

Menção ao patrocinador em todos os textos de
divulgação dos eventos.

•

Espaço na área de exposições de até 80m²*2 (a ser
negociado);
*1Peças de propaganda veiculadas em rádio e TV não se incluem neste quesito, uma vez que são fruto de cessão de espaço por parte dos apoiadores de mídia do evento.
*2Montagem não incluída. *3Sujeito à aprovação de tema pela Comissão Organizadora.

PATROCÍNIO

COTA PLUS
R$

,00
100.000

•

Marca em destaque nos materiais de divulgação: site
do evento, faixa, cartaz, e-mail marketing e crachá*1;

•

Entrevista jornalística com o CEO/Presidente/Diretor
da companhia sobre parceria com o InovaCampinas;

•

Inserção de marca em painéis, banners e identidade
visual em todas as atividades;

•

Menção ao patrocinador em todos os textos de
divulgação dos eventos.

•

Divulgação de material publicitário do patrocinador no
kit do participante;

*1Peças de propaganda veiculadas em rádio e TV não se incluem neste quesito, uma vez que são fruto de cessão de espaço por parte dos apoiadores de mídia do evento.

PATROCÍNIO

COTA PRO
R$

,00
50.000

•

Marca em destaque nos materiais de divulgação: site
do evento, faixa, cartaz, e-mail marketing e crachá*1;

•

Divulgação de material publicitário do patrocinador no
kit do participante;

•

Inserção de marca em banners no auditório;

•

Menção ao patrocinador em todos os textos de
divulgação dos eventos.

*1Peças de propaganda veiculadas em rádio e TV não se incluem neste quesito, uma vez que são fruto de cessão de espaço por parte dos apoiadores de mídia do evento.

EXPOSITORES
R$ 1.050,00/m2 com montagem
padrão do evento
(painel de vidro temperado de 3
metros de altura adesivado com a
identidade do expositor como pano
de fundo, balcões, mesas e cadeiras
de acordo com a metragem, pontos
de energia elétrica)

•

4 dimensões disponíveis;

•

Montagem básica composta de painel de vidro adesivado
com layout (fornecido pelo expositor) no fundo do
estande e 1 mesa com 3 cadeiras a cada 3 metros
quadrados;

•

Pontos de energia disponíveis em todos os estandes.

MÍDIA
ONLINE

OFFLINE

Website, sites das instituições da FFCI e parceiros, portais
de notícias da região, blogs especializados, Youtube,
Facebook, LinkedIn, Adwords, afiliados, e-mail marketing e
digital signage.

Jornais e revistas de amplo alcance, rádio, TV, impressos de
distribuição, banners e faixas, cartazes e pré-eventos.

PAGAMENTOS
Parcelados até 30 de setembro de 2018.
RESERVA DE ESPAÇO
Até 30 de junho de 2018.
APROVAÇÃO DE CONFERÊNCIAS
Até 30 de junho de 2018.
APROVAÇÃO DE MONTAGEM
Até 15 de agosto de 2018.
ESPAÇOS ESPECIAIS
Até 30 de junho de 2018.

PRAZOS

CONTATOS
EMAIL
ﬀorumcampinas@gmail.com
TELEFONE
19 3343-7209

