OWASP
AppSec Brasil 2010
Oportunidades de Patrocínio
Patroc
Para mais informações, visite a página HTTP://www.owasp.org/index.php/AppSec_Brasil_2010_(pt-br)
HTTP://www.owasp.org/index.php/AppSec_Brasil_2010_(pt
ou entre em contato pelo email organizacao2010@appsecbrasil.org
Oportunidades de patrocínio
Diamond (Não disponível)

Platinum (2 cotas)

Gold (5 cotas)

Silver (10 cotas)

Desconto para membros
corporativos

N/D

25%

25%

25%

Estande

Sim, com localização
privilegiada

Sim, com escolha de
localização

Sim.

Não

Logotipo












Página web da
Conferência
Folders da conferência
Agenda de apresentações
Todos os banners do
evento
As inserções do logotipo
serão sempre com
máximo destaque
(tamanho maior e acima
dos demais
patrocinadores)
Folder da conferência








Página web da
Conferência
Folders da conferência
Agenda de apresentações
Todos os banners do
evento
As inserções serão
sempre com destaque
(tamanho grande e logo
abaixo da categoria
Diamond)






Página web da
Conferência
Folders da conferência
Agenda de apresentações
Banners do evento
(As inserções terão
tamanho médio e serão
logo abaixo da categoria
Platinum)







Página web da Conferência
Folders da conferência
Agenda de apresentações
Banners do evento
(As inserções terão ttamanho pequeno
e serão logo abaixo da categoria Gold)

Posicionamento de
descritivo da empresa



Inserção de literatura da
empresa

Até 3 folders incluídos no
material distribuído aos
participantes

Até 2 folders incluídos no
material distribuído aos
participantes

Até 1 folder incluído no
material distribuído aos
participantes

Inscrições incluídas

10

7

4

2

Custo

N/D

R$ 20.000,00

R$ 10.000,00

R$ 5.000,00

Folder da Conferência

OWASP
AppSec Brasil 2010
Outras Oportunidades de Patrocínio
Para mais informações, visite a página HTTP://www.owasp.org/index.php/AppSec_Brasil_2010_(pt-br)
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Oportunidades de Patrocínio
OWASP Party

Almoço (2 cotas)

Coffee Break
(4 cotas)

Portas-crachá (1 cota)

Blocos de anotações
(1 cota)

Canetas (1 cota)

Atividade

Festa para todos os
participantes do evento
em local a ser definido em
conjunto com o Comitê
Organizador da
Conferência

Almoço exclusive
para os
participantes da
conferência.

Coffee-break
exclusivo para os
participantes
da
conferência, a ser
servido em espaço
próximo
ao
auditório.

Portas-crachá com as
logomarcas do OWASP e
do patrocinador, devendo
ser produzidos de acordo
com as especificações
fornecidas pelo comitê
Organizador.

Canetas
com
as
logomarcas do OWASP e
do patrocinador, devendo
ser produzidos de acordo
com as especificações
fornecidas pelo comitê
Organizador.

Inserção de
logomarca

Página web da conferência
& Chamadas para
participação

Página web da
conferência

Página web da
conferência

Página web da conferência

Blocos
com
as
logomarcas do OWASP e
do
patrocinador,
devendo ser produzidos
de acordo com as
especificações
fornecidas pelo comitê
Organizador.
Página web da
conferência

Branding no
local da
atividade

Entrada e interior do local
da festa

Entrada e interior
do local do
restaurante

Pequenos folders
nas mesas com
comidas e bebidas

O patrocinador deverá
everá
adquirir diretamente os
materiais e disponibilizá
disponibilizálos em data e local
definidos pelo Comitê
Organizador.

O patrocinador deverá
adquirir diretamente os
materiais e disponibilizálos em data e local
definidos pelo Comitê
Organizador.

Distribuição ou sorteio de
brindes

Custo

Os patrocinadores devem
arcar diretamente com
todas as despesas da
atividade
Poderá ser definido um
limite para o consumo de
bebidas alcoólicas pelos
participantes.

Página web da conferência

Mesa com folders e
brindes
Os patrocinadores
devem arcar
diretamente com
todas as despesas
da atividade.

R$ 3.000,00 para
cada coffee-break

O patrocinador deverá
adquirir diretamente os
materiais e disponibilizálos em data e local
definidos pelo Comitê
Organizador.

