Techdays.
Building
our future.

A tecnologia faz parte do nosso diaa-dia desde o início da humanidade:
ferramentas em pedra, o controlo
do fogo, as primeiras peças de
vestuário, a álgebra, os transístores
e muitos outros exemplos.
Grandes sonhos, aspirações
visionárias, fracassos inabaláveis e
a capacidade de nos superarmos,
levou a humanidade a grandes
inovações.
A humanidade enfrenta hoje
grandes mudanças tecnológicas
que atravessam todas as gerações.
A revolução tecnológica está
presente em tudo que fazemos.
Faz parte das nossas vidas.
A inovação está a mudar a
forma como fazemos negócios,
a sustentar a criação de novas
indústrias e a transformar a
sociedade em que vivemos, a uma
velocidade sem precedentes.

No futuro da economia e das
empresas, é a inovação tecnológica
o elemento agregador nos
diferentes setores.
Assim, o Techdays atua em cinco
áreas:

Junte-se a nós durante 3 dias
e conheça alguns dos oradores
mais ativos e influentes da
atualidade na área da tecnologia.

Ver e ser visto.
Gostaria de ver as últimas inovações tecnológicas?
Deseja que o seu negócio pudesse ser conhecido por
potenciais clientes e parceiros?
Venha partilhar ideias com as empresas que lideram a sua indústria.
Aumente a sua rede num ambiente amigável e descubra novas fontes de
inovação. Alargue as possibilidades para que o seu negócio se torne mais
competitivo na economia do futuro.

Junte-se a esta comunidade.

Acha que o
conhecimento ilumina?
A tecnologia está a desenvolver-se a uma velocidade
sem precedentes.
É difícil acompanhar o ritmo, não é?
Esta é uma oportunidade única para partilhar ideias com pessoas que se
juntam para aprender o modo como as tecnologias emergentes estão a
redefinir os negócios e a sociedade.
Participe nas conferências e seja iluminado pelas mensagens que os
nossos oradores vão partilhar.

Reserve o seu lugar agora e garanta o seu lugar
entre os privilegiados.

Sabe o que acrescenta
valor ao seu negócio?
Tenha um conversa com o parceiro certo que irá
robustecer a posição tecnológica do seu negócio.
Venha reunir-se com as mentes mais brilhantes da comunidade
tecnológica, académica e empresarial – as pessoas que lideram a próxima
vaga de tecnologias inteligentes. Inicie uma parceria determinante para o
futuro do seu negócio.

Junte-se a esta oportunidade de networking.

Vai um jogo?
A tecnologia não é só sobre coisas sérias.
Descobre os últimos jogos, experimenta as novas tecnologias de gaming,
participa em torneios e conhece os youtubers em ascensão. Junta-te ao
Gaming Center do Techdays.

Quer sejas Pro ou Noob... Aparece!

O que é que as crianças
de hoje vão fazer no
futuro?
É difícil de adivinhar. Mas uma coisa e certa:
vai ter tudo a ver com tecnologia.
Traga os mais novos consigo e venham brincar com tecnologia e o futuro
da ciência.
Centros de ciência e empresas da área da educação vão promover espaços
para atividades que vão estimular o interesse das crianças nos campos da
ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Apareçam e divirtam-se.

PROGRAMA

NÚMEROS

2015

2016

2017

56 expositores

108 expositores

125 reuniões B2B

1.284 visitantes

+5.000 visitantes

129 expositores

40 oradores

84 oradores

85 oradores

+8.000 visitantes

2018
40 oradores

250 reuniões B2B
140 expositores
+10.000 visitantes

•C
 onferências com		
key-note speakers de
renome internacional

•+
 de 9.000 m2 de área
expositiva
• + de 10.000 visitantes

•D
 inamização de Encontros
de Negócios
•P
 romoção da educação para a
ciência
• Gaming e entretenimento
•A
 presentação de novidades
tecnológicas

• + de 130 expositores

PATROCÍNIOS

logótipo
no programa
logótipo no
video promocional

EXPOSITORES
GOLDEN
52m2

SILVER
32m2

SPONSOR
20m2

√

√

√

√

X

√

√

√

logótipo nas telas,
cartazes e demais materiais
de comunicação

√

√

X

€ 5.000

€ 3.000

€ 2.000

*Aos Valores acresce IVA à taxa legal em vigor;

zona a1 | b1

20m2

40m2

60m2

80m2

€900

€1.800

€2.700

€3.600

16m2

32m2

64m2

128m2

€720

€1.440

€2.880

€5.760

X

logótipo no site
promocional

valor

ÁREA DO STAND | PREÇO

zona a2 | b2

ATÉ 30 DE JUNHO BENEFICIE
DE UM DESCONTO DE 15%
*Aos Valores acresce IVA à taxa legal em vigor;
**Todos os espaços incluem: duas cadeiras, mesa de apoio, carpete, 		
tomada monofásica e acesso à rede wi-fi.

PARTICIPANTES

PAVILHÃO A
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A1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A1

A1

B1

B1

A2

EDIFÍCIO
CENTRAL

B2
B2
B2

• Tecido Empresarial
• I nstitutos de Investigação e
Desenvolvimento

• H ackers & Makers & outras
“tribos” com interesse em
Tecnologia

• Investigadores

• P úblico Escolar dos diferentes
níveis de ensino (com especial
enfoque para o Ensino
Secundário e Superior)

• Criativos e Empreendedores

• Público em geral

• Entidades do Ensino Superior

PAVILHÃO B

B1

B2

B2
B1

HISTÓRIA

WWW.TECHDAYS.PT
TECHDAYS@CM-AVEIRO.PT
234 406 300

