CONFERÊNCIA BRASILEIRA EM MÉTODOS ÁGEIS
DE 21 A 23 DE OUTUBRO DE 2015, PORTO DE GALINHAS, PE

Briefing da Conferência e Oportunidades de Patrocínio

PORTO DE GALINHAS, PE
CRÉDITOS: SUMMERVILLE BEACH RESORT
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SOBRE O EVENTO
Os Métodos Ágeis vêm sendo adotados por empresas dos mais diferentes tamanhos e
segmentos. Além da iniciativa privada, agências e órgãos de Governo de países como
Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, também reportam iniciativas do uso de agilidade.
O Agile Brazil é a maior conferência brasileira sobre métodos ágeis de desenvolvimento
de software. Historicamente, o evento vem reunindo perto de mil participantes do cenário
brasileiro de tecnologia e diversos palestrantes de renome nacional e internacional.
O Agile Brazil este ano está indo para a sua 6ª edição e será realizado em Porto de
Galinhas, Pernambuco. O evento não possui fins lucrativos e é organizado por
especialistas no assunto de diversas partes do Brasil, que compartilham o objetivo de
incentivar e disseminar a cultura Ágil por todo o país.
Alguns dados de edições anteriores podem confirmar a grandiosidade e importância do
evento na comunidade, em termos de números. Vale salientar que os números
crescentes do evento não representam um direcionamento. O perfil de uma quantidade
entre 800 e 1000 participantes será um padrão a ser mantido.

AGILE BRAZIL – DADOS DE EDIÇÕES PASSADAS
2014 - FLORIANÓPOLIS/SC - CENTRO DE EVENTOS ACM
●
834 PARTICIPANTES DE 20 ESTADOS BRASILEIROS (LOTOU AS VAGAS).
●
96 PALESTRANTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
2013 - BRASÍLIA/DF - ROYAL TULIP
●
1.020 PARTICIPANTES DE 21 ESTADOS BRASILEIROS.
●
103 PALESTRANTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
2012 - SÃO PAULO/SP - MAKSOUD PLAZA
●
826 PARTICIPANTES DE 20 ESTADOS BRASILEIROS.
●
110 PALESTRANTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
2011 - FORTALEZA/CE - FÁBRICA DE NEGÓCIOS
●
805 PARTICIPANTES DE 21 ESTADOS BRASILEIROS.
●
113 PALESTRANTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
2010 - PORTO ALEGRE/RS - PUCRS
●
820 PARTICIPANTES DE 18 ESTADOS BRASILEIROS.
●
70 PALESTRANTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
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SOBRE O AGILE BRAZIL 2015
O Agile Brazil 2015 continuará fundamentado na diversidade do conhecimento que pode
ser integrado aos métodos ágeis. Todos os anos a conferência escolhe um tema para
intensificar seu conteúdo, alinhado às tendências do mundo da tecnologia da informação.
Este ano a conferência concentra-se, sobretudo, na integração da agilidade aos temas
Inovação e Agile Enterprise.
O cenário da conferência este ano será formado por coqueiros, sol e mar. A praia de
Porto de Galinhas, em Pernambuco será o local sede da edição de 2015, que espera
receber de braços abertos um público que extrapola os limites nacionais. Espera-se um
público composto por cerca de 900 participantes da indústria e academia, entre
desenvolvedores, gestores, executivos, consultores, pesquisadores, professores,
estudantes e demais interessados em agilidade, lean e assuntos relacionados, em uma
networking rica em conhecimento como já é tradição no Agile Brazil.
A conferência contará com 5 salas com programação simultânea composta por
workshops, palestras, relatos de experiências, além de um workshop acadêmico, o
Workshop Brasileiro de Métodos Ágeis, visando a interação entre Universidade e
empresa. Assim como nas outras edições, o Agile Brazil 2015 contará com a presença
de keynotes internacionais e nacionais que enriquecerão o conteúdo da programação do
evento.
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REALIZAÇÃO
Agile Brazil 2015 é uma conferência da Agile Alliance Brazil. Fundada em 2013, a Agile
Alliance Brazil é uma instituição sem fins lucrativos e comerciais, que nasceu pela
necessidade de aperfeiçoarmos a organização da conferência e também do anseio de
suportar de maneira efetiva o crescimento da comunidade ágil brasileira.

INSTITUIÇÕES APOIADORAS
Considerando a importância do evento para a comunidade da computação brasileira,
instituições de renome nacional já estão apoiando institucionalmente o Agile Brazil 2015,
conforme relacionadas a seguir.
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PATROCINADORES ANTERIORES
O Agile Brazil conta sempre com um número representativo de empresas
de renome nacional em seu time de patrocinadores. A seguir, são exibidos
algumas das organizações que já patrocinaram o Agile Brazil em edições
anteriores.
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OPORTUNIDADES DE PATROCÍNIO
O Agile Brazil 2015 é uma oportunidade de networking entre empresas e profissionais
em busca de melhoria e novos conhecimentos. Os melhores talentos do mercado
também estarão presentes para ensinar, aprender e buscar oportunidades.
Os patrocinadores ocupam um local de destaque não apenas durante o período de
realização da conferência, mas durante toda a campanha da Agile Brazil 2015.
Profissionais de mercado, potenciais clientes e parceiros de negócio relacionarão a
imagem do patrocinador à proposta de vanguarda do evento. Adicionalmente, a marca
do patrocinador caminhará junto ao evento em ações de divulgação pelas redes sociais
e outros meios com alcance nacional e internacional a milhares de pontos.
Para que as empresas possam se unir ao Agile Brazil 2015 como patrocinadoras,
existem diferentes cotas, com valores e benefícios específicos. Analise o que mais se
enquadra ao seu interesse e nos procure para se unir ao evento que reúne a
comunidade de Metodologias Ágeis do Brasil!
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COMPARATIVO DE COTAS *
* Caso sua empresa queira oferecer algo mais específico para nosso público, faça contato com a
sua proposta.
TITLE

DIAMOND

R$38.000,00

R$28.000,00

Ação com
brinde nas
cadeiras

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Palestra (50
min)

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Mailing dos
participantes

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

15 m2

12 m2

6 m2

Não

Não

Não

Logo em
banners na
área da
conferência

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Logo em
material de
comunicação

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Menções no
auditório
principal

keynotes

keynotes

keynotes

keynotes

Não

Não

Oferecimento
de brindes
para sorteio

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Inscrições
grátis na
conferência

8

6

4

3

2

1

Material na
pasta do
congressista

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Logo no site

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Investimento
(R$)

Área para
Stand

GOLD

SILVER

BRONZE

R$18.000,00 R$12.000,00 R$7.000,00

ONLINE
$2.500.00

PACOTE ADICIONAL: Oferecemos ao patrocinador que quiser ter uma sala com seu
nome, o pacote adicional no valor de R$ 2.000,00.
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ESPERAMOS TÊ-LOS CONOSCO!
Teresa Maciel
Coordenador Geral
tmmaciel@gmail.com
Twitter: tmmaciel
(81) 88490052

Daniel Wildt
Patrocínios
patrocinios@agilebrazil.com
Twitter: dwildt
(51) 9998-9030

Ricardo Peters
Patrocínios
patrocinios@agilebrazil.com
Twitter: dwildt
(51) 9998-9030
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