
Propósito

Afirmar o Rio como referência em desenvolvimento tecnológico 
aplicado à negócios com impactos socias e empresariais e intenso uso 
de inovação, reafirmando sua condição de gerador de conhecimento e 
inteligência no Brasil. 

Promover e estimular os negócios através de tendencias, 
conhecimento e compartilhamento de experiencias.  

A transformação das pessoas em multipotenciais, visando atender as 
necessidades de desenvolvimento tecnológico e transformação digital.



406 palestrantes

100% digital

150 horas 

142 painéis
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bom
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62%94% gostaram

Participa em 2021?

100 mil views

Números e Avaliação



profissional
19%

empreendedor, startup
15%

ceo, executivo, gestor, empresário
58%

Atividade e Localização



Programação
• Abertura 
• Conteúdo pré-gravado 
• Inserções ao vivo  

• 13/set (tarde) 
• 14/set (manhã e tarde) 

• Encerramento 
• Alívios: 

• Ginastica de postura 
• Terapia 
• Culinária 
• Quiz 
• Show de encerramento 



Organização

• Período 13 e 14/set 
• Abertura 13/set – Presencial  

• 1h de duração 
• Transmitida ao vivo 
• Local (Fairmont, Museu do Amanhã, ?) 
• Autoridades com palavra (máximo 5) 
• Convidados (máximo 30) 
• Homenagem Illuminatus 
• Menções e Homenagens 

• Almoço com convidados 

• Conteúdo  
• 100h pré-gravado com Pesquisa 
• Colaborativo 
• Organizado em Trilhas & Temas 

• Trilhas: CRC, TI Rio, NeTe, etc 
• Temas: Negócios, Inovação e Sociedade 

• Transmissão 
• Página do Rio Info com player e destaque 

para patrocinadores



Observações
• Parcerias 

• Patrocinadores: instituições que contribuem financeiramente 
• Apoiadores: Instituições que contribuem não financeiramente 
• Promotores: Instituições de pequeno porte que auxiliam de alguma forma 
• Organizadores: Instituições que organizam o Rio Info 

• Modelo de ingresso solidário 
• Ações de promoção (gastronomia, fotos, cultura) 



Rio Info 2021

Menção na abertura do evento

Video (30s) veiculado nas atividades presenciais e nas inserções ao vivo

Participação no grupo de negócios e sua rodada

Logotipo na página de transmissão do evento

Participação no Programa de Entrevistas no Canal Rio Info

Acesso à base de inscritos Rio Info 
Grupo Negócios

Grupo Negócios

E-mail marketing base (~5.000 destinatários) do Rio Info (3 disparos)  
• Anuncio da parceria 
• Mensagem com viés comercial 
• Divulgação de atividade no Rio Info 1 disparo 

Divulgação Rio Info

Coordenação de Seminário (6 à 9 palestras e/ou mesas)

Apoiador nas atividades e ações de promoção do Rio Info

R$8.000 R$5.000 R$3.000

Ouro Prata Bronze



💰  Negócios 
🌐 Tecnologia 
👥  Networking 
🤝  Parcerias 
💡  Inovação  

🥇 Rio Info 2021 Multipotencial 
👉 13 e 14/setembro 
📌  Local: em um link perto de você ☺ 

O que esperar do Rio Info? 

😍  Histórias inspiradoras 
🍻  Confraternização 
⚠ Surpresas 
📣  Conferências 

Contato: 

Alberto Blois 
blois@rioinfo.com.br 
21.994615481


