Plano de Patrocínio
Bem-vindo!
Desde já, agradecemos seu interesse em apoiar o SQLSaturday #844!
Reunimos algumas informações sobre os planos para o evento que mostram como sua empresa se
beneficiará em patrociná-lo.

Visão geral do evento
Em maio de 2019, Belo Horizonte receberá o SQL Saturday, um evento globalmente reconhecido de
treinamento gratuito para profissionais de tecnologia e pessoas que desejam aprender um pouco mais
sobre Bancos de Dados, Cloud Computing, Business Intelligence e Analytics.
O evento proporciona além de capacitação, o contato direto com as novidades do mercado e a
possibilidade de gerar novos negócios e desenvolvimento de networking.
Durante o evento serão oferecidas várias palestras, ministradas por especialistas e voluntários, que visam
atender a expectativa de estudantes e profissionais da área.
As palestras serão ministradas na PUC, unidade Coração Eucarístico e haverá uma área para que os
participantes possam ter contato com as marcas patrocinadoras do evento, além de espaços específicos
para montagem de estandes de acordo com a cota de patrocínio adquirida.
Todo planejamento e esforços são para tornar o evento uma experiência enriquecedora para os
participantes e, em especial, para os patrocinadores que se tornarão parceiros na concretização do
mesmo.
Números esperados para o evento:




28 Palestras
Aproximadamente 300 participantes
12 patrocinadores

Quanto custa ser um patrocinador?
Os planos de patrocínio estão discriminados abaixo e podem ser customizados em caso de novas
solicitações não previstas anteriormente.


Patrocínio Bronze. R$ 500,00.
o Distribuição de material impresso junto ao Kit de Boas Vindas.
o Mailing List dos participantes que aceitarem receber contato de patrocinadores.



Patrocínio Prata. R$ 1.000,00. * Limitado a 6 patrocinadores
o Plano Bronze
o Espaço na área dedicada aos patrocinadores.
o Divulgação na camisa de voluntários



Patrocínio Ouro. R$ 2.000,00. ** Limitado a 4 patrocinadores
o Plano Prata
o Divulgação frontal no crachá
o Participação no sorteio final

Todas as taxas devem ser pagas antecipadamente.
Para se registrar como patrocinador, visite https://www.sqlsaturday.com/FAQ/ForSponsors.aspx e siga as
instruções.
As portas serão abertas aos patrocinadores às 7:30h da manhã. Os patrocinadores contarão com um
espaço com mesa e duas cadeiras, e acesso limitado a energia 110v (Por favor, avise-nos o que você
precisa antecipadamente). As mesas serão localizadas na mesma área de inscrição e café da manhã para
facilitar a parada dos participantes na sua mesa. Encorajamos os patrocinadores a permanecerem no local
pelo menos até a hora do almoço e, se possível, ter um representante presente no final do dia para realizar
o sorteio de brindes.
Esperamos que você apoie este evento!
Entre em contato conosco pelo e-mail sqlsaturday844@sqlsaturday.com caso tenha alguma dúvida.
Muito obrigado,
Equipe SQL BH

