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10 de agosto de 2022
08h00 – 16h30
Lar Centro de Eventos
Medianeira Pr

Demandantes
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O Evento
Idealizado para conectar empresas, startups e demais instituições gerando
possibilidades reais de melhorias/resolução dos desafios apresentados, apoiando no
desenvolvimento, validação e aprimoramento de soluções, concretizando assim a
oportunidade de realizar inovação aberta.

Objetivo Geral
Potencializar o desenvolvimento regional através da inovação aberta.

Objetivos Específicos
i.

Sensibilizar empresas âncoras, startups, instituições de ensino e pesquisa para a
temática inovação aberta, estimulando interação, identificação e divulgação de
oportunidades e desafios a serem atendidos;

ii.

Capacitar por meio de workshop empresas âncoras para a identificação e
cadastro de oportunidades e desafios a serem atendidos;

iii. Capacitar por meio de workshop startups e instituições de ensino e pesquisa para

formação de parcerias e desenvolvimento de propostas e soluções de demandas;
iv. Incentivar, divulgar e conectar as demandas e oportunidades;
v.

Ampliar a quantidade e qualidade de startups, gerando demanda para os habitats
de inovação da região e Instituições de Fomento;

Público-Alvo
O evento reunirá empresas âncoras, startups, pesquisadores, investidores, executivos e
profissionais de pequenas, médias e grandes empresas com foco no networking e na efetivação de
parcerias que gerem conhecimento, soluções e/ou negócios.
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Edição 2021

Clique e acesse o vídeo da edição 2021...

3

Números do evento
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Grandes Empresas
Demandas
Instituições de Apoio
Instituições de Ensino
Reuniões de Apresentação
Encontros Web
Momentos de Alinhamento
Pitches de Startups
Solucionadores participantes
Habilitações para o envio de propostas
Média de habilitações para cada proposta
Propostas enviadas
Propostas em fase de definição de escopo
Propostas em análise pelas demandantes
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Jornada Link Iguassu Valley
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Planos de
Participação
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Plano 1
• Postagem individual de confirmação de presença nas
redes sociais;
• Inserção da marca na página do evento;
• Acesso ilimitado ao Workshop online de Mentoria para categorização e
priorização das demandas;
• Espaço para cadastrar 15 demandas e oportunidades;
• Demandas cadastradas nas plataformas do evento;
• Menção da Âncora na locução “em off” pelos apresentadores nos eventos
online e presencial;
• 20 credenciais de acesso ao Matchmaking;
• ***Espaço de apresentação de Pitches presenciais aos participantes no
Matchmaking (proporcional ao nº de demandas);
• Relatório de todos os participantes solucionadores;
• Espaço para networking no Matchmaking (mesas bistrô, carpete, identificação
com painel de led);
• Espaço para material impresso na bolsa dos participantes (disponibilizado
pela Âncora até 10 dias antes do evento)
• Marca impressa na credencial, bolsa do participante e em painel backdrop;
*** Equipamentos para os Pitches Individuais:
• Televisor 50’’ com suporte;

Mobiliário:

• Painel tipo totem 2m alt X 1m larg, em

• 01 praticável (mini palco) com
2m larg X 1m de profundidade

LED;
• Fones para apoio com canais para que
o participante possa, acessar os pitchs

X 20 cm de altura;
• 01 mesa bistrô 1 banqueta para
apoio ao apresentador;

nos diversos ambientes;

• cadeiras para os participantes.

• Apoio de um membro da equipe;

Laser Point e Notebook por conta da Âncora;

Investimento de 15 mil Reais
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Plano 2
• Postagem individual de confirmação de presença nas
redes sociais;
• Inserção da marca na página do evento;
• Acesso ilimitado ao Workshop online de Mentoria para categorização e
priorização das demandas;
• Espaço para cadastrar 10 demandas e oportunidades;
• Demandas cadastradas nas plataformas do evento;
• Menção da Âncora na locução “em off” pelos apresentadores nos eventos
online e presencial;
• 15 credenciais de acesso ao Matchmaking;
• ***Espaço de apresentação de Pitches presenciais aos participantes no
Matchmaking (proporcional ao nº de demandas);
• Espaço para networking no Matchmaking (mesas bistrô, carpete, identificação
com painel de led);
• Espaço para material impresso na bolsa dos participantes (disponibilizado
pela Âncora até 10 dias antes do evento)
• Marca impressa na credencial, bolsa do participante e em painel backdrop;
*** Equipamentos para os Pitches Individuais:
• Televisor 50’’ com suporte;

Mobiliário:

• Painel tipo totem 2m alt X 1m larg, em

• 01 praticável (mini palco) com
2m larg X 1m de profundidade

LED;
• Fones para apoio com canais para que
o participante possa, acessar os pitchs

X 20 cm de altura;
• 01 mesa bistrô 1 banqueta para
apoio ao apresentador;

nos diversos ambientes;

• cadeiras para os participantes.

• Apoio de um membro da equipe;

Laser Point e Notebook por conta da Âncora;

Investimento de 10 mil Reais
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Plano 3
• Postagem individual de confirmação de presença nas
redes sociais;
• Inserção da marca na página do evento;
• Acesso ilimitado ao Workshop online de Mentoria para categorização e
priorização das demandas;
• Espaço para cadastrar 5 demandas e oportunidades;
• Demandas cadastradas nas plataformas do evento;
• Menção da Âncora na locução “em off” pelos apresentadores nos eventos
online e presencial;
• 10 credenciais de acesso ao Matchmaking;
• ***Espaço de apresentação de Pitches presenciais aos participantes no
Matchmaking (proporcional ao nº de demandas);
• Marca impressa na credencial, bolsa do participante e em painel backdrop;
*** Equipamentos para os Pitches Individuais:
• Televisor 50’’ com suporte;

Mobiliário:

• Painel tipo totem 2m alt X 1m larg, em

• 01 praticável (mini palco) com
2m larg X 1m de profundidade

LED;
• Fones para apoio com canais para que
o participante possa, acessar os pitchs

X 20 cm de altura;
• 01 mesa bistrô 1 banqueta para
apoio ao apresentador;

nos diversos ambientes;

• cadeiras para os participantes.

• Apoio de um membro da equipe;

Laser Point e Notebook por conta da Âncora;

Investimento de 7,5 mil Reais

9

2022
Informações:
linkiguassuvalley@gmail.com
(44) 99949 4159 - Mariza

10 de agosto de 2022
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Formulário de Adesão
Empresa/Instituição:_________________________________________________________________
CNPJ: _______________________________Telefone Fixo: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
Contato de referência para informações do LINK Iguassu Valley 2022:
Nome: ___________________________ Celular:_____________ E-mail:_______________________
Pessoa de Contato para financeiro:
Responsável:______________________Celular:______________ E-mail:______________________
Plano de Participação
( ) Plano 1* - R$ 15 mil
( ) Plano 2 - R$ 10 mil
( ) Plano 3 - R$ 7,5 mil
Forma de Pagamento:
( ) PIX ( ) Cartão ( ) Depósito em conta
( ) Boleto com Vencimento em ___/___/_____ (Limite 30/06/2022)
*( ) Produtos ( ) Serviços ( ) Infraestrutura – Negociar primeiramente com a Equipe Link.
(Obs. O Desembolso financeiro se dará de forma 100% segura, com emissão de recibo ou nota fiscal
conforme necessidade da empresa).
**Enviar em anexo a este termo o Manual de Identidade da Marca, Logotipo em alta resolução e em
formato editável.
Pelo presente, declaro estar ciente e de acordo com a adesão no plano de participação do Link Iguassu
Valley 2022, bem como as formas de pagamento, vantagens e benefícios.

Medianeira, ____________________de 2022.

-------------------------------------------------Assinatura do Responsável

