PATROCÍNIOS
Patrocina los eventos on-line de LACNIC

Patrocinadores virtuais
Básico USD 2.000

Premium USD 3.500

Logo no site do evento

Logo no site do evento

Menção em comunicado de imprensa

Menção em comunicado de imprensa

Visibilidade do logo durante os intervalos

Visibilidade do logo durante os intervalos

Mensagem de agradecimento na abertura e encerramento
do evento

Mensagem de agradecimento na abertura e encerramento
do evento

Menções nas redes sociais

Menções nas redes sociais

Logotipo em peça publicitária no lobby virtual da feira
comercial. Inclui link para o site da empresa

Logotipo em peça publicitária no lobby virtual da feira
comercial. Inclui link para o site da empresa

--

Patrocina espaço Kahoot vagas limitadas

--

Estande em feira comercial virtual

Benefícios do Estande na feira comercial virtual
• Localização da empresa no mapa da feira comercial
• Personalização do estande de acordo com a identidade corporativa
• Publicação de informações gerais, links para o site e redes sociais
• Presença de logotipo e galeria de imagens
• Banner estático ou dinâmico
• Exibição de vídeos (já publicados em plataformas como Youtube, Vimeo, etc.)
• Exibição de brochuras ou documentos em PDF (opção visualizar e/ou baixar)
• Quiz personalizado
• Formulários de contato com redirecionamento para RRSS, WEB
• Contato direto com representante (via Whatsapp e/ou agendar reunião por chamada de vídeo)

Stands virtuais
O patrocinador pode escolher um modelo a partir dessas
opções de estande

Opção 1

Opção 2

Opção 4

Opção 5

Opção 3

Por que patrocinar os
eventos de LACNIC?
LACNIC, em um esforço para promover a criação de sinergias e iniciativas para
a construção de uma Internet aberta, estável e segura na América Latina e o
Caribe, organiza dois eventos anuais em diferentes partes da região.
Os eventos de LACNIC são muito importantes para a comunidade da Internet
da América Latina e o Caribe por gerar espaços reais de encontro regional para
o diálogo multissetorial, pela formação técnica de alto nível e pelo debate sobre
as questões que mais interessam à comunidade da Internet.

Networking
Atividades que reúnem mais de 600 profissionais de modo presencial e cerca
de 2.000 participantes à distancia, pertencentes às organizações líderes da
Internet, bem como representantes de governos, do setor acadêmico e da
sociedade civil.

Visibilidade
Ações promocionais, presencia nas redes sociais e cobertura de imprensa.

Oportunidades de negócio
Eventos sociais + Salas de reuniões + Ferramentas de Networking.

Compromisso
Com a comunidade da Internet.

TERMOS e
CONDIÇÕES
Propriedade Intelectual

O Patrocinador outorga a LACNIC uma licença não
exclusiva, não transferível e sem pagamento de
royalties para usar o/os sinal(is) distintivo(s)
representativos do Patrocinador, a fim de cumprir o
objetivo do acordo.

Contra que é concedido o preço?

Como contraprestação pelo pagamento do preço
por parte do Patrocinador, LACNIC é obrigado a
conceder-lhe a categoria que corresponde (de
acordo com o anexo que detalha cada categoria e
seus direitos correspondentes).

Preço e forma de pagamento

O referido preço deve ser pago pelo Patrocinador
em um prazo de 30 dias a partir da data de
faturamento, mediante transferência ou depósito
bancário ou através de cartão de crédito Visa ou
MasterCard.
Os preços não estão sujeitos a retenção o impostos
no país de origem do Patrocinador, e se isso ocorrer
serão adicionados ao preço e suportados pelo
Patrocinador, de modo que LACNIC receba o preço
acordado na íntegra.

Por que o preço é concedido?

O Patrocinador concede a LACNIC, que aceita uma
quantia de dinheiro em caráter de patrocínio do
seguinte evento que seja realizado na região da
América Latina e o Caribe.

Adicional e importante

O Patrocínio não implica exclusividade para
qualquer das partes.

Informações de contato
Ana Laura Suárez

Assistente de Eventos e Patrocínios, LACNIC
asuarez@lacnic.net
Fone:+598 2604 2222 #4803
Fax: +598 2604 2222 #4112

Patrocinadores
de eventos anteriores

KEYNOTE SPEAKERS
de eventos anteriores

Merike Kaeo
CTO, Farsight Security

Radia Perlman
Dell EMC fellow

Charlie Kaufman

Dell EMC System Security Architect

PÚBLICO ASSISTENTE
+500 profissionais, pertencentes às
organizações líderes na Internet, bem como
representantes de governos, do setor
acadêmico e da sociedade civil.
Diretivos e técnicos de Provedores da
Internet (ISP), engenheiros de redes,
especialistas em novas tecnologias,
operadores de pontos de Troca de Tráfego
(IX/NAP), provedores de conteúdo, carriers
internacionais, bem como a equipe dos
Registros Regionais da Internet, ICANN.

Participantes por categoria

Álvaro Retana

VP Technology Strategy, Huawei
Technologies

Timothy Winters

ONG
Acadêmico

ISP

Gerente Técnico, IPv6 Ready

Paul Twomey

Presidente, Instituto CyberGreen

Steve Crocker

Sociedade
Civil

Governamental
Outro

Presidente da Diretoria, ICANN
*Dados de eventos de 2017

IMPRENSA e
ESTATÍSTICAS

2700 Participação

visitantes

à distância

Site WEB

1.400 / 2.500

Sessões semanais

733

assistentes
#LACNIC27

516

assistentes
#LACNIC28

+1200

mensagens

entre participantes
em cada evento

App
MÓVEL

+25 IMPRENSA
meios

de comunicação
regionais em cada evento

