oradores

PORQUÊ
PATROCINAR
O QUEUM
É UMTEDx
TEDx?

TEDxViseu 2012 - CITY R-EVOLUTION

TEDxViseu

TEDxYouth@Viseu

Quercombinam-se
alavancar ideias,
Num evento…
TEDx,
tecnologias,
designaoe educação para
videos de TEDTalks
e oradores
ajudar a
criar
um futuro melhor;
vivo para provocar
uma
discussão
profunda num pequeno grupo de
pessoas. … É importante investir na
comunidade local para apoiar a
Esses locaisinovação
são marcados
comodas “ideias”.
e o poder
TEDx, onde x = evento organizado
independentemente. A conferência
TED fornece orientações gerais
para o programa TEDx, embora os
eventos individuais TEDx sejam
auto-organizados.

TEDxViseu 2013 - TIME R-EVOLUTION

100 16 18
LUGARES

ORADORES

WORLD

MINUTOS

STREAMING

Check out more:

www.tedxviseu.com
www.tedxyouthviseu.com

SPONSOR TIPS
Viseu

Youth@Viseu

Número
de admissões

Lgotipo da Empresa

20

THEME

(1 spot disponível)

10

GOLD

(4 spots disponíveis)

SILVER

(6 spots
disponíveis)

In-Kind

(spots ilimitados)

3

2

0

2,000

1,000

500

In kind.

Website

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Perfil da
Empresa

Sim

Não

Não

Não

Não

Materiais
Impressos

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Social Media

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim + 5min
discurso

Sim

Sim

Sim

Não

Thank-you
Slide
Pop-up
Check In

Sim
Yes

Não
Não

Não
No

Não
No

Não
No

Pop-up sala
de conferência

Sim
Yes

Sim
Yes

Não
Yes

Não

Não

Gifts

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

A parceria vai incluir
>
o reconhecimento antes
e durante a conferência.
Vamos trabalhar
com o patrocinador para
criar oportunidades de
parceria exclusivas com
base no seu interesse.

… É importante investir na
comunidade local para apoiar a
inovação e o poder das “ideias”.

100 16 18

5,000

Valor €

Merchandising
Empresa

EXCLUSIVE

… Acredita em reunir empresas
e indivíduos que querem ser
agentes de mudança em torno do
pensamento de ideias notáveis;
… Quer alavancar ideias,
tecnologias, design e educação para
ajudar a criar um futuro melhor;

BOARD

(1 spot disponível)

PORQUÊ
PATROCINAR
UM TEDx

Workshops
LUGARES

Demonstrações
Catering
Refeições
Coffee Break
Merchandising
Goody Bag Items
Gifts
Impressões

Speaker Hotels
ORADORES
Wine & Spirits
Produtos regionais
Web Hosting
Transporte
Fardamento
ID Cards

E outras formas que poderá também sugerir.

MINUTOS

WORLD
STREAMING

www.tedxviseu.com
www.tedxyouthviseu.com

NUMBERS

Formas de participar:

NUMBERS

… Acredita em reunir empresas
e indivíduos
querem ser
No espírito das
ideias queque
valem
agentes
de
mudança
em torno do
a pena espalhar, TED criou um
pensamento
ideias notáveis;
programa local
designadode
TEDx.

PRESENTATION

independentemente. A conferência
TED fornece orientações gerais
para o programa TEDx, embora os
eventos individuais TEDx sejam
Edições
Anteriores paineis de
auto-organizados.

TED tem crescido para apoiar
as ideias de mudança com várias
iniciativas. A conferência anual TED
mundo e oradores a falar durante 18
minutos. As suas palestras são então
disponibilizadas, gratuitamente, em
TED .com.

Alguns dos oradores TED : Bill
Gates, Jane Goodall, Elizabeth
Gilbert, Sir Richard Branson, Benoit
Mandelbrot, Philippe Starck, Ngozi
Okonjo-Iweala, Isabel Allende e o
Ex-Primeiro Ministro britânico Gordon
Brown. Outros dois grandes eventos
TED realizam-se todos os anos.
A TED Conference acontece
em Long Beach, Califórnia, em
simultâneo com TEDActive em
Palm Springs e o TEDGlobal que é
realizado no Verão em Edimburgo,
na Escócia.

No espírito das ideias que valem
a pena espalhar, TED criou um
programa local designado TEDx.
Num evento TEDx, combinam-se
videos de TEDTalks e oradores ao
vivo para provocar uma discussão
profunda num pequeno grupo de
pessoas.
Esses locais são marcados como
TEDx, onde x = evento organizado
independentemente. A conferência
TED fornece orientações gerais
para o programa TEDx, embora os
eventos individuais TEDx sejam
auto-organizados.

TEDxViseu
O tema proposto é “share r-evolution”, e
pretendemos que sejam abordados temas
relevantes para esta nova era da partilha.
Acreditamos que as gerações mais novas
têm o poder de mudar o mundo, e queremos incentivar a participação de todos nas
comunidades onde estão inseridos. Através
de apresentações motivadoras, dinâmicas
e entusiasmantes, queremos proporcionar
um dia diferente que liberte a vontade de
pôr a bom uso os talentos que cada um
tem. Ao oferecer aos mais novos a partilha
de experiências originais e “fora da caixa”,
pretendemos incentivar o talento individual
na criação de novas soluções que façam
a diferença no Futuro de todos. Queremos
acima de tudo que sejam felizes e façam
parte activa num futuro melhor!

NUMBERS

… Acredita em reunir empresas
e indivíduos que querem ser
agentes de mudança em torno do
pensamento de ideias notáveis;
… Quer alavancar ideias,
tecnologias, design e educação para
ajudar a criar um futuro melhor;

1500 55 120
LÍNGUAS

AND CROSSING...

Family R-evolution.
O tema deste ano explora
o conceito de família no
sentido lato, a influência no
nosso quotidiano e a forma
como modela as relações
interpessoais, interferência
que acaba por ser decisiva na
vivência de cada indivíduo,
família e empresa.

PORQUÊ
PATROCINAR
UM TEDx

TODAS AS SEMANAS,
EM VÁRIAS CIDADES, AS
PESSOAS UNEM-SE PARA
PROSSEGUIR IDEIAS QUE
VALEM A PENA ESPALHAR.

TEDX EVENTOS

TEDxYouth@Viseu

PRESENTATION

TED
lucrativos dedicada às “Ideas
Worth Spreading”. Começou como
uma conferência de quatro dias na
Califórnia há 26 anos.

O QUE É UM TEDx?

PAÍSES

… É importante investir na
comunidade local para apoiar a
inovação e o poder das “ideias”.

100 16 18
LUGARES

ORADORES

MINUTOS

WORLD
STREAMING

www.tedxviseu.com
www.tedxyouthviseu.com

NUMBERS

PRESENTATION

O QUE É O TED?

