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Bem-vindos à TICAL2015!
Unir os diretores de TIC das instituições de educação superior 
da América Latina em torno da construção de cenários 
regionais cooperativos que, mediante o uso das tecnologias de 
informação e comunicação, potencializem o desenvolvimento 
da educação, da pesquisa e da inovação na cena acadêmica 
regional. Essa é a tarefa e o grande sucesso da TICAL.

Em sua edição 2015, a Conferência completa cinco anos 
somando êxitos e membros na comunidade. Cinco anos de 
crescimento real e sustentado desde sua criação. A TICAL é o 
perfeito ponto de encontro entre os produtos, os serviços, as 
ideias e o mercado objetivo do ambiente TIC.

Única conferência que reúne os 
Diretores de TIC das 

universidades latino-americanas
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TICAL em números Participantes Países Apresentações Empresas

2011 100 16 25 2

2012 200 28 45 7

2013 415 22 43 11

2014 443 27 62 19
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Participe da TICAL2015 
e lidere o mercado TIC de educação superior na América Latina
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A comunidade de diretores de TIC das 
universidades latino-americanas busca, na 
indústria de tecnologias e serviços, sinergias 
para o desenvolvimento harmônico das TIC 
no interior de seus campi. A TICAL provê 
às empresas uma oportunidade única 
para apresentar seus produtos e serviços 
orientados a este ambiente altamente 
demandante de tecnologias e ansioso por 
incorporá-las o mais rápido possível.

Patrocine a TICAL2015 e:  
 9 aumente sua visibilidade no exclusivo circuito dos Diretores de TIC das universidades latino-
americanas e dos Diretores das Redes Acadêmicas da região.

 9 construa relações e conheça o que está acontecendo no interior da comunidade dos Diretores 
de TIC das universidades latino-americanas.

 9 apresente novas soluções tecnológicas aos especialistas latino-americanos da área. 

 9 aprenda sobre o desenvolvimento e sobre as necessidades no âmbito das TIC dentro das 
universidades latino-americanas.
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Categorias

Platina  USD$35,000

Ouro Pacote  1 USD$20,000

Ouro Pacote  2 USD$15,000

Ouro Pacote  3 USD$15,000

Prata pacote 1 USD$12,500

Prata pacote 2 USD$12,500

Bronze USD$8,375

Patrocínios

Conheça também os adicionais para potencializar seus 
processos de marketing e  as possibilidades para além das 
categorias de patrocínio já mencionadas.

Combinaremos a associação de sua marca à Conferência 
e às campanhas de divulgação prévias e posteriores a 
ela, brindando a você uma singular oportunidade de 
exposição.



http://tical2015.redclara.net/

Categoria de Patrocínio

Patrocínios Internacionais
Platina Ouro P1 Ouro P2 Ouro P3 Prata P1 Prata P2 Bronze

USD$35,000 USD$20,000 USD$15,000 USD$15,000 USD$12,500 USD$12,500 USD$8,375

Oportunidade de 
agenda

Apresentação na sessão de abertura ou de encerramento x
Apresentação em sessão plenária não inaugural ou de 
encerramento x

Apresentação em sessão paralela x x
Apresentação demonstração empresa de 30 minutos* x x x x
Apresentação na mesa inaugural ou de um vídeo de três minutos 
prévio ao início (requer aprovação e coordenação com RedCLARA) x

Transmissão de sessões plenárias da Conferência. Patrocinador 
exclusivo com identificação em cada fundo de tela de sessão 
(registro ficará gravado perpetuamente em vídeo no site de TICAL)

x

Seminário de duas horas, segunda ou terça-feira durante a tarde 
(requer aprovação prévia) x

Vídeo promocional no site de TICAL x
Participação na mesa de empreendedores e nos debates 
temáticos (em caso de que exista pelo menos mais uma empresa 
interessada em participar; o debate deve ser aprovado pelo 
Comitê de Programa)

x x x x

Direito a realizar sorteios de produtos, anunciado por RedCLARA 
durante o jantar e/ou sessão de encerramento da Conferência, 
assim como uma menção especial nos comunicados da 
Conferência.

x x x x

Stand na Feira de 
Empresas

Mt 2 18 (Ilha) 12 (corredor) 12 (corredor) 12 (corredor) 6 (corredor) 6 (corredor) 6 (corredor)
Passes para atendimento de Stand 4 3 3 3 2 2 1

Passes livres p/ a 
Conferência

Passes para executivos da empresa 5 3 3 3 2 2 1
Passes livres para a sessão inaugural ou para o jantar 
(Instransferíveis) 5 1 1 1

Redes sociais Convite pessoal para recepção privada com executivos de 
RedCLARA e convidados, Conselho e/ou Comitê de Programa 2

Direito a realizar uma reunião privada convidada pela empresa 
a um conjunto de participantes da Conferência (não estão 
incluídos os gastos adicionais, como café da manhã, coffee breaks, 
equipamentos de mídia, etc.)

x x x x

Habilitação de uso da lista de e-mails com os participantes da 
Conferência, até edição de Agosto dedicada à TICAL x x x x

Uso de sala de reuniões, reserva prévia e coordenação de 
disponibilidade com o responsável do evento x
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Patrocínios Internacionais
Platina Ouro P1 Ouro P2 Ouro P3 Prata P1 Prata P2 Bronze

USD$35,000 USD$20,000 USD$15,000 USD$15,000 USD$12,500 USD$12,500 USD$8,375

Banners da 
empresa

Tela digital (data show) em salas plenárias (em cada día se 
apresentará o patrocinador Platina associado) x

Espaços públicos sociais por um dia completo x
Em Registro-acesso 2 1 1 1
Em salas Sessões Plenárias 2
Em salas sessões paralelas 6 6 6 6 4 4 2

Imagem e 
literatura 

TICAL2015 (Marca 
da empresa em...)

Capa do Site TICAL2015 x x x x x x x
Bolsa TICAL2015 x
Cartazes TICAL2015 x x x x x x x
Banners TICAL2015  (se excluem banners genéricos de TICAL) x x x x
Programa PDF e impresso TICAL2015 x x x x x x x
Plano da feira: localização de stand + marca com logo em plano 
de stands em PDF e impresso (branco e preto) x x x x x x x

Marca e nome em livro de Atas TICAL2015 (PDF) x
Destaque como patrocinador no Facebook de TICAL x

Divulgação Possibilidade de publicar Reportagens Publicitárias/Artigo em 
edição especial TICAL2015 em DeCLARA x x x x x x x

Entrevista a um alto executivo da empresa (2 páginas) a ser publicada 
em edição especial TICAL2015 do boletim DeCLARA imediatamente 
posterior à realização da conferência (feita por RedCLARA)

x

Marca em reportagem de DeCLARA prévio à Conferência x x x x
Menção como patrocinador em publicações TICAL prévias à 
Conferência, DeCLARA x x x x x x x

Menção como patrocinador em todos os e-mails de convocatória x x x x x x x
Marca como patrocinador em todos os e-mails de convocatória x x x x x x
Menção de 1/2 de página (Marca da empresa + slogan + URL + 
fotografia opcional) em edição do DeCLARA prévio à Conferência 
(deve ser entregue pela empresa)

x

Outros Folhetos da empresa na bolsa da Conferência x x x x
Menção como anfitrião no convite para o jantar de boas-vindas  x

DeCLARA
boletim de RedCLARA, distribuído a cada três meses entre mais de três mil contatos no círculo acadêmico e nas redes nacionais de pesquisa e educação da América Latina (75%), Europa (10%), Caribe (2%), África 
(2%), América do Norte (5%), Ásia (2%) e Oceania (4%). Entregue em formato PDF, em espanhol, português e inglês. É um poderoso instrumento de divulgação, que chega diretamente a seu público objetivo. 
Considere que, historicamente, cada edição (da número 1 à última, 39) apresenta um número de mil downloads anuais e as edições do ano em curso triplicam essa cifra. 

Edição especial TICAL2015: depois da Conferência, RedCLARA produzirá uma edição especial DeCLARA dedicada a contar o que aconteceu de mais importante na TICAL2015.
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Espaço Stand Corredor 6 mt2: USD$4.500 
inclui passe para uma pessoa para atendimento ao 

público no stand

 3 mt de frente x 2 mt de fundo.

A organização não proporcionará infraestrutura para os stands; somente energia elétrica e acesso a Internet sem-fio estão incluídos.

No plano de stands, impresso e em PDF, o nome de sua empresa será mencionado.

Espaço Stand Corredor 12 mt2: USD$6.000 
inclui passes para três pessoas para atendimento ao público 

no stand

 6 mt de frente x 2 mt de fundo.

Espaço Stand Ilha 18 mt2: USD$10.000
inclui passes para quatro pessoas para atendimento ao 

público no stand

 4,24 x 4,24 mt - 4 lados abertos

Oportunidade
Valores unitários de stands

Opção válida para aqueles que, não desejando patrocinar o evento, estejam interessados em contar com um stand na exposição comercial. 
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OUTROS
Opções disponíveis somente para patrocinadores Platina, Ouro, Prata, Bronze, e para as empresas que, não pertencendo a estas categorias, contratem um 
stand.

OTROS PREÇO DETALHAMENTO

Sessão Paralela USD$4,000 Apresentação da empresa no bloco de paralelas. Somente para patrocinadores Bronze ou presentes na feira.

Seminário USD$6,000 Seminário intensivo de duas (2) horas, segunda e terça-feira durante a tarde; somente para patrocinadores Platina 
e Ouro. Menção da presença da marca como patrocinadora do Seminário em reportagem sobre a TICAL2015 a ser 
publicada na edição do boletim DeCLARA produzido antes da Conferência. A empresa terá dois passes livres para 
o seminário e, na sala em que seja realizado o mesmo, poderá realizar o desenvolvimento da imagem que melhor a 
represente. 

Demonstrações Empresa USD$4,000 Sala dedicada para a realização de uma demonstração da empresa, próxima ao salão de exibições. Somente para 
patrocinadores Prata, Bronze ou  presentes na feira. A apresentação é de, no máximo, 30 minutos e será anunciada no 
programa. Opção por uma reportagem publicitária na edição especial TICAL2015 do boletim DeCLARA imediatamente 
posterior à realização da Conferência, de acordo com os valores definidos para esse tipo de patrocínio. 

Jantar de boas-vindas USD$15,000 Será destacado como patrocinador do jantar. Poderá instalar quatro (4) banners no espaço do jantar e receberá dois 
convites para participar dessa atividade social de caráter privado. 

Ata USD$2,000 Marca impressa no livro de Atas

Brindes promocionais na bolsa USD$1,500 Brinde promocional dentro da bolsa da Conferência

Almoço USD$10,000 Oportunidade para distribuir promoções e brindes nas mesas de almoço e/ou cadeiras (proporcionado pelo 
patrocinador). Serão entregues até 10 passes livres para o almoço para representantes dos patrocinadores. O valor 
deverá ser revisado uma vez que se tenha o orçamento final. 

Fitas porta credenciais USD$1,500 Fitas com as marcas de sua empresa, provistas por você, serão entregues junto com as credenciais/crachás, na Inscrição.

Bolsas para participantes As empresas que adquiram inscrições para apoiar a participação de pessoas das universidades que têm restrições para 
participar da TICAL, poder restricciones para particpar en TICAL, poderão optar por um preço preferencial.

Reportagens Publicitária em DeCLARA Opção por uma reportagem publicitária na edição especial TICAL2015 do boletim DeCLARA imediatamente posterior à realização da 
Conferência de acordo com os seguintes valores:

3 páginas produzidas por RedCLARA USD$4,000

3 páginas produzidas pela empresa USD$3,800

2 páginas produzidas por RedCLARA USD$3,000

2 páginas produzidas pela empresa USD$2,750

1 página produzida por RedCLARA USD$2,000

1 página produzida pela empresa USD$1,750

Menção de 1/4 de página produzida pela 
empresa

USD$1,000 Marca da empresa + slogan + URL + fotografia opcional
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Viva a experiência TICAL2015, 
a melhor das estratégias de venda coletiva e individual!

Seja parte da TICAL2015: tenha reuniões com seus clientes diretos e demonstre seus produtos e 
serviços num cenário único e exclusivo na América Latina.
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Contatos:
Marcela Larenas Clerc
Gerente de Estudos  RedCLARA
marcela.larenas@redclara.net

María José López Pourailly
Gerente de Comunicações e 
Relações Públicas  RedCLARA
maria-jose.lopez@redclara.net
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Esperamos você em Viña del Mar!


