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1.
Sobre o Evento



Sobre o Evento
O DevConf é um evento de tecnologia sem fins lucrativos que 

acontecerá no dia 4 de Maio de 2019. O local do evento será no 

ICMC - USP na cidade de São Carlos/SP e será composto por 

palestras de diversos temas da área de tecnologia. 

O evento é organizado pelo Opensanca em parceria com a USP 

São Carlos.
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2.
Público Estimado



estimadas no evento. O 
público alvo do evento 
são profissionais da área 
de tecnologia, entusiastas 
e estudantes

250 Pessoas
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3.
Edições
Anteriores



2017
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150
Participantes

8
Palestras
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Nível de satisfação com o 
evento



● Fotos

● Vídeos das Palestras

Edição de 2017
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https://www.flickr.com/photos/139126246@N02/sets/72157667646019409
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqmkdHCKvSKsP72xn8_StGZ7zGsLXzeqY


2018
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200
Participantes

9
Palestras
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Quanto você recomenda o 
evento para um amigo?



● Fotos

● Vídeos das Palestras

Edição de 2018
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https://www.facebook.com/pg/opensanca/photos/?tab=album&album_id=1059486360881118
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoxsuhBe-jd-xwXzgYxy93UWgZO7J_6xp
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4.
Opensanca
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O Opensanca é um grupo de tecnologia sem 

fins lucrativos, que foi fundado em 2015. O 

grupo organiza encontros que abordam temas 

de tecnologia.

Organizamos workshops, palestras e cursos 

nas cidades de São Carlos e Araraquara.



140
Meetups organizados

10
Podcasts publicados

1900
Membros registrados
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5.
Programação



8:00 Credenciamento

8:30 Abertura

9:00 Palestra 1

10:00 Palestra 2

10:40 Coffee Break

11:00 Palestra 3

11:45 Palestra 4

12:30 Almoço

13:30 Palestra 5

14:15 Palestra 6

15:00 Palestra 7

15:40 Coffee Break

16:00 Palestra 8

17:00 Encerramento / 
After Party 19



6.
Planos e 
Patrocínio



Para tornar viável a organização do evento, é preciso arrecadar o 

valor necessário com patrocínios e/ou apoio para os gastos 

abaixo:

* Traslado e hospedagem dos palestrantes

* Coffee-break

* Camisetas e brindes

* Materiais de divulgação

* Gravação das Palestras

O seu patrocínio tornará possível um evento de melhor

qualidade e com menor custo para os participantes.



Bronze
R$ 300

Prata
R$ 850

Ouro
R$ 1.500

Diamante
R$ 3.000

Premium (exclusivo)
R$ 5.000

Logo no Site do Evento **

Logo na camiseta do Evento e em 
materiais de divulgação (crachás, 
flyers, etc) ** Tamanho maior

Logo no site do Opensanca **

Agradecimento nas redes sociais

Agradecimento individual com Post 
exclusivo nas redes sociais

Banner no evento*

Estande no evento

Menção na abertura/encerramento

Ingressos cortesia 1 3 6 10 15

Agradecimento em 2 Podcasts

Anúncio de vagas em 5 Podcasts

Tempo de 10min para falar no evento

Envio de 1 email para os participantes 
*** 22

* A empresa é responsável por fornecer o banner a ser 
exposto durante o evento. Tamanho máximo: A3
** É de responsabilidade da empresa o envio do logo 
vetorizado
*** O envio será feito pela organização do evento, com o texto,
imagens e anexos de responsabilidade da empresa 
patrocinadora 



Bronze
R$ 300

Prata
R$ 850

Ouro
R$ 1.500

Diamante
R$ 3.000

Premium (exclusivo)
R$ 5.000

Execução de um vídeo institucional no 
intervalo entre palestras *

Campanha de marketing nas redes 
sociais do Opensanca. **

Execução de um vídeo institucional na 
televisão do Evento  ***

Logo impresso nos brindes ****
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* A empresa é responsável por fornecer o vídeo. O vídeo deve 
ter duração máxima de 3 min e será tocado 1 vez durante a 
troca de palestrantes. Será anunciado, em formato de pitch, 
que o vídeo será tocado 

** Campanha deve ser criada pela empresa e o tema deve ser 
aprovado pelo Opensanca. Temas a combinar.

*** A empresa é responsável por fornecer o vídeo, que ficará 
sendo executado em uma televisão localizada na área 
externa/comum no evento.

**** Brindes que serão fornecidos e adquiridos pelo 
Opensanca. Não teremos controles de brindes fornecidos por 
outros patrocinadores nos estandes.



Empresas que 
patrocinaram 

24* em edições anteriores



Apoio
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Obrigado!
Alguma dúvida?
Entre em contato:
● contato@opensanca.com.br
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Credits
Special thanks to all the people who made and 

released these awesome resources for free:

● Presentation template by SlidesCarnival

● Photographs by Unsplash

● Illustrations by Undraw.co
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http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/
https://undraw.co/

