PORTFÓLIO DE EVENTOS 2019

A competição

O Desafio Unicamp chega à sua nova edição
em 2019. A iniciativa é uma competição
nacional de modelos de negócios cujo objetivo
principal é estimular a criação de startups a
partir de patentes e software da Unicamp.
Com quatro meses de atividades, o Desafio
Unicamp engloba workshop de modelagem de
negócios, mentoria empresarial e acadêmica,
treinamento de pitch e coaching internacional.

+2 mil
pessoas
capacitadas
na metodologias de
modelagem de
negócio

249
modelos de
negócio
construídos

6
startups criadas
a partir de projetos
da competição

Público-alvo:
Interessados
em
empreendedorismo
tecnológico, especialmente a comunidade
acadêmica, formada por alunos da graduação
ou pós-graduação de todo o Brasil.

517
inscritos no
Workshop Desafio
Unicamp 2018

Reconhecimento
Destacado em 2015 pela Endeavor como uma das iniciativas
de empreendedorismo “mais emblemáticas” do Sudeste.
Vencedor na categoria “Melhor Projeto de Promoção da Cultura
do Empreendedorismo (CEI)” no 17° Prêmio Nacional de
Empreendedorismo Inovador. Finalista do “Prêmio Endeavor de
Educação Empreendedora 2014”. Nas edições anteriores, os
palestrantes internacionais vieram das seguintes instituições:
Cambridge University, Georgia Tech, Universidade da Flórida,
Universidade do Texas em Austin e Università della Calabria.
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140
120
mentores
empresariais e
acadêmicos em
nossa rede

patentes e
programas de
computador já
analisados

estados brasileiros
participaram da
competição

55
equipes inscritas
no Desafio
Unicamp 2018

Cronograma
MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

AGOSTO

Abertura de Inscrições

Palestras de lançamento e início da mentoria acadêmica

Workshop Desafio Unicamp

Treinamento de Pitch e coaching internacional

Final da competição

Tempo de
duração:
5 meses

Patrocínio
COTA PREMIAÇÃO (EXCLUSIVA)

R$ 20 mil

 Representante da empresa será chamado
ao palco na cerimônia de premiação para
entregar o cheque aos vencedores;

 Logo da empresa nos materiais de
divulgação (site do evento, flyer, camiseta,
cartaz e e-mail marketing) – Dimensão: 60%.

R$ 18 mil

 Logo da empresa nos materiais de divulgação: site do
evento, flyer, faixa, cartaz, e-mail marketing, tela de
projeção, crachá e camiseta (Destaque 100%).
Participação no júri da premiação.
Divulgação de material publicitário no kit entregue aos
participantes.
 Mailing dos participantes inscritos.

 Contrapartidas da Cota Ouro.

COTA PRATA

COTA OURO

R$ 15 mil

COTA BRONZE
 Logo da empresa nos materiais de
divulgação (site do evento, flyer, cartaz e email marketing) – Dimensão: 40%.

R$ 7 mil

PROGRAMA INOVA JOVEM 2019
O Programa Inova Jovem é uma
competição
de
empreendedorismo
destinada a alunos de colégios técnicos e
ensino médio regular do Brasil.
Durante quatro meses, os estudantes são
capacitados nas metodologias de Lean
Canvas e Pitch, à medida que suas
equipes são aprovadas nas etapas
intermediárias e avançam na competição.

Criada em 2014, a competição tem entre as
suas conquistas o depósito de uma patente
a partir de um projeto.

Estudantes de colégios técnicos
e do ensino médio regular
de todo o Brasil.

20

colégios
Participantes
em 2018

EVOLUÇÃO DO PROGRAMA

Alunos de

45

428

municípios
diferentes

405

286

271

249
196

155

151

49

117
49

109

102

74

40
2014

2015
Alunos inscritos

2016
Participantes

2017
Equipes

2018

AGOSTO

Workshop de Inovação (Lean Canvas + Mentoria de Pitch)

SETEMBRO

Avaliação dos Pitches em vídeos para semifinal

OUTUBRO

Entrega de Canvas e Treinamento de Pitch individual

Final da competição

OUTUBRO

Tempo de
duração:
3 meses

COTA PREMIAÇÃO (EXCLUSIVA)

R$ 15 mil

COTA OURO

R$ 10 mil

 Logo da empresa nos materiais de
divulgação (site do evento, flyer, faixa,
cartaz, e-mail marketing, tela de projeção,
crachá e camiseta) – Dimensão: 100%;

 Representante da empresa será chamado
ao palco na cerimônia de premiação para
entregar o cheque aos vencedores;
 Contrapartidas da Cota Ouro.

 Divulgação de material publicitário;
 Participação no júri de premiação;
 Mailing dos participantes inscritos.

COTA PRATA
 Logo da empresa nos materiais de
divulgação (site do evento, flyer, camiseta,
cartaz e e-mail marketing) – Dimensão:
60%.

R$ 8 mil

COTA BRONZE
 Logo da empresa nos materiais de
divulgação (site do evento, flyer, cartaz e email marketing) – Dimensão: 40%.

R$ 6 mil

O evento
Em sua 12ª edição, o Prêmio Inventores homenageia
pesquisadores envolvidos em atividades de proteção e
transferência de tecnologia em 5 categorias:
 Tecnologia absorvida pelo mercado
 Destaque na proteção à propriedade intelectual
 Destaque na Transferência de Tecnologia
 Tecnologias licenciadas
 Patentes concedidas

Formato
•
•
•
•

Jantar para 200 pessoas
Lounge de premiação
Pitches de parceiros
Espaços para fotos

Agendado
27 de junho de 2019

Revista
Prêmio Inventores

(Edição especial: Jornal da Unicamp)

Revista:

Parceria Jornal da Unicamp

3 mil

Exemplares impressos

Distribuição: Docentes e pesquisadores da
Unicamp, empresas parceiras, empresasfilhas da Unicamp, autoridades e policy
makers do setor de C,T&I.

COTA DIAMANTE R$ 15 mil







Pitch no jantar
Mesa exclusiva da empresa no jantar
Logo no convite digital e no banner de sinalização do evento
1 página de anúncio na revista ou produção de conteúdo:
matéria jornalística de cerca de 3 mil caracteres oferecida
pela empresa
Menção ao patrocinador na abertura e fechamento do evento
Menção ao patrocinador em todos os textos de divulgação do
evento

COTA PRATA






R$ 8 mil

2 convites para o jantar
Logo no convite digital e no banner de sinalização do evento
1/4 de página de anúncio na revista
Menção ao patrocinador na abertura e fechamento do evento
Menção ao patrocinador em todos os textos de divulgação do
evento

COTA OURO







4 convites para o jantar
Logo no convite digital e no banner de sinalização do
evento
1/2 de página de anúncio na revista
Menção ao patrocinador na abertura e fechamento do
evento
Menção ao patrocinador em todos os textos de divulgação
do evento

COTA BRONZE





R$ 10 mil

R$ 5 mil

1 convite para o jantar
Logo no convite digital e no banner de sinalização do
evento
Menção ao patrocinador na abertura e fechamento do
evento
Menção ao patrocinador em todos os textos de divulgação
do evento

O Encontro Unicamp Ventures é um
evento realizado anualmente pelo grupo

Unicamp Ventures e pela Agência de
Inovação Inova Unicamp, que reúne
empreendedores ligados à universidade,
investidores, docentes e alunos interessados
na temática, para um ambiente de discussões
sobre empreendedorismo, ecossistema e
fortalecimento dessa rede de empresas-filhas
da Unicamp.
Em 2018, 395 pessoas estiveram reunidas
no evento. Os indicadores das empresasfilhas e o Prêmio empreendedor foram
replicados na imprensa regional e nacional.
Foram ao menos 29 citações em veículos
de comunicação.

DATA: 3 DE OUTUBRO

LOCAL: AUDITÓRIO DA FCM - UNICAMP
14h: Apresentação dos dados das empresas-filhas
14h45: Mesa-redonda do Conselho Unicamp Ventures
15h45: Keynote Speaker

16h30: Pitches e anúncio do Prêmio Empreendedor

Evolução dos indicadores das empresas-filhas da Unicamp:
2015

2016

2017

358 cadastradas 514 cadastradas
286 ativas
22

vendidas

434 ativas
28

vendidas

2018

584 cadastradas 701 cadastradas
485 ativas
39

vendidas

604 ativas
39

+30k
empregos

mais de

R$ 4.8 bi
vendidas

em faturamento

COTA OURO

R$ 6 mil

 Logo da empresa nos materiais de
divulgação (site do evento, e-mail marketing e
tela de projeção) – Dimensão: 100%;
 Divulgação de material publicitário;

 Mailing dos participantes inscritos.

COTA OURO PARA EMPRESA-FILHA

R$ 3 mil

 Logo da empresa nos materiais de divulgação (site do evento,
e-mail marketing e tela de projeção) – Dimensão: 100%;
 Divulgação de material publicitário;
 Mailing dos participantes inscritos.

Patrocínio Global Premium
R$ 50 mil

Cota Premiação

+

Cota Premiação

+

Cota Diamante

+

Cota Ouro

DESAFIO UNICAMP: Representante da empresa será chamado ao palco na cerimônia de premiação para entregar o cheque personalizado
com o logo da competição da empresa aos vencedores l Logo da empresa nos materiais de divulgação: site do evento, flyer, faixa, cartaz, email marketing, tela de projeção, crachá e camiseta (Destaque 100%) l Divulgação de material publicitário no kit entregue aos participantes l
Participação no júri da premiação. l Mailing dos participantes inscritos.
INOVA JOVEM: Representante da empresa será chamado ao palco na cerimônia de premiação para entregar o cheque aos vencedores |
Logo da empresa nos materiais de divulgação (site do evento, flyer, faixa, cartaz, e-mail marketing, tela de projeção, crachá e camiseta) –
Dimensão: 100%; Divulgação de material publicitário; Participação no júri de premiação; Mailing dos participantes inscritos.
Prêmio Inventores Unicamp: Exclusividade de área da empresa; Pitch no jantar; Mesa exclusiva da empresa no jantar; Logo no convite
digital e no banner de sinalização do evento; 1 página de anúncio na revista ou produção de conteúdo: matéria jornalística de cerca de 3
mil caracteres oferecida pela empresa; Menção ao patrocinador na abertura e fechamento do evento; Menção ao patrocinador em todos os
textos de divulgação do evento.
Encontro Unicamp Ventures: Logo da empresa nos materiais de divulgação (site do evento, e-mail marketing e tela de projeção) –
Dimensão: 100%; Divulgação de material publicitário; e Mailing dos participantes inscritos.
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Patrocínio Global Master
R$ 40 mil

Cota Premiação

+

Cota Premiação

+

Cota Ouro

DESAFIO UNICAMP: Representante da empresa será chamado ao palco na cerimônia de premiação para entregar o cheque personalizado
com o logo da competição e da empresa aos vencedores l Logo da empresa nos materiais de divulgação: site do evento, flyer, faixa, cartaz, email marketing, tela de projeção, crachá e camiseta (Destaque 100%) l Divulgação de material publicitário no kit entregue aos participantes l
Participação no júri da premiação. l Mailing dos participantes inscritos.
INOVA JOVEM: Representante da empresa será chamado ao palco na cerimônia de premiação para entregar o cheque aos vencedores |
Logo da empresa nos materiais de divulgação (site do evento, flyer, faixa, cartaz, e-mail marketing, tela de projeção, crachá e camiseta) –
Dimensão: 100%; Divulgação de material publicitário; Participação no júri de premiação; Mailing dos participantes inscritos.
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Prêmio Inventores Unicamp: 4 convites para o jantar; Logo no convite digital e no banner de sinalização do evento; 1/2 de página de
anúncio na revista; Menção ao patrocinador na abertura e fechamento do evento; Menção ao patrocinador em todos os textos de divulgação
do evento.

Patrocínio Global VIP
R$ 28 mil

Cota Ouro

+

Cota Ouro

+

Cota Ouro

DESAFIO UNICAMP: Logo da empresa nos materiais de divulgação: site do evento, flyer, faixa, cartaz, e-mail marketing, tela de projeção,
crachá e camiseta (Destaque 100%) l Divulgação de material publicitário no kit entregue aos participantes l Participação no júri da premiação.
l Mailing dos participantes inscritos.
INOVA JOVEM: Logo da empresa nos materiais de divulgação (site do evento, flyer, faixa, cartaz, e-mail marketing, tela de projeção, crachá
e camiseta) – Dimensão: 100%; Divulgação de material publicitário; Participação no júri de premiação; Mailing dos participantes inscritos.
Encontro Unicamp Ventures: Logo da empresa nos materiais de divulgação (site do evento, e-mail marketing e tela de projeção) –
Dimensão: 100%; Divulgação de material publicitário; e Mailing dos participantes inscritos.
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PORTFÓLIO DE EVENTOS 2018
Interessado em patrocinar nossos eventos?

Entre em contato com o
Departamento de Comunicação
da Agência de Inovação Inova Unicamp.
comunicacaoinova@inova.unicamp.br
(19) 3521-2556

