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FAÇA PARTE DO EVENTO  
QUE É REFERÊNCIA 
NACIONAL  
E INTERNACIONAL  
DO ECOSSISTEMA  
DE INOVAÇÃO EM TICS.

Conecte-se a um 
público altamente 
qualificado  
e formador  
de opinião 

Integre-se 
aos últimos 
lançamentos 
tecnológicos

EVENTO HÍBRIDO
22 E 23 DE MAIO

Crie oportunidades 
de parcerias com 
a RNP e startups 
derivadas dos 
programas de P&D

WORKSHOP RNP
WRNP
24º

Aproximar a comunidade 
de ensino e pesquisa de 
dentro e de fora do Brasil. 

COMUNIDADE 
DE ENSINO, 
PESQUISA E 

INOVAÇÃO 

Em ação desde 1999.

Palestras e painéis

Networking com especialistas  
e empresas inovadoras.

Debates com Parques 
Tecnológicos. 

Conheça
os resultados
dos projetos
de P&D da RNP

PROMOVA O  
NOVO COM A RNP. 



POR QUE 
PATROCINAR  
O WRNP?

Comunidade acadêmica (alunos, 
professores, e pesquisadores) da 
área de redes de computadores e 
sistemas distribuídos.

Conheça e atraia  
capital humano  
para sua empresa.

Uma rede cocriadora de 
abrangência nacional, com 
serviços tecnológicos de 
alta qualidade.

Descubra nosso hub de projetos 
de pesquisa e inovação, com 
colaborações nacionais e 
internacionais.

Identifique oportunidades de 
elaboração de novos projetos 
em parceria com a RNP, que é 
aprovada pelo CATI e pela SEMPI/
MCTI, como gestora de PPI. 
 

Jovens empreendedores no 
segmento de infraestrutura de 
rede aplicações sobre a internet.

Interação e discussão de projetos 
de inovação e desenvolvimento 
de novas soluções e tecnologias 
em parceria com a academia e 
com a RNP.  

Técnicos dos Pops (pontos de 
presença da RNP), de redes 
metropolitanas de educação em 
pesquisa e de redes de campus.

INTERAJA COM 
O PÚBLICO QUE 
FALA A LÍNGUA 

DA TECNOLOGIA 
COM VOCÊ:

CONECTAMOS PESSOAS, INSTITUIÇÕES,  
IDEIAS E SOLUÇÕES.  

SOMOS O PONTO DE ENCONTRO DE UMA 
COMUNIDADE QUE MULTIPLICA PARCERIAS 
ARTICULANDO COLABORAÇÕES. 

ACESSE 
EMPRESAS E 

PROFISSIONAIS 
ALTAMENTE 

ESPECIALIZADOS: 

CONHEÇA O 
SISTEMA RNP



Além de nossa ação permanente, promovemos gran-

des eventos anuais, diálogos, encontros e revoluções.  

Somos embaixadores do futuro. Conheça nossas 

oportunidades de parcerias.

A RNP é uma organização social comprometida com o 

futuro há mais de 30 anos. 

É vinculada e mantida pelos Ministérios: Ciência, Tecnologia 

e Inovações (MCTI), em conjunto com os Ministérios da 

Educação (MEC), das Comunicações (MCom), Turismo, 

Saúde (MS) e Defesa (MD), que participam do Programa 

Interministerial RNP (PRO-RNP).

MUITO PRAZER, 
SOMOS A REDE 
NACIONAL DE ENSINO 
E PESQUISA (RNP), 
UMA PLATAFORMA 

DE COMUNICAÇÃO 

E COLABORAÇÃO 

DIGITAL PARA 

EDUCAÇÃO, PESQUISA 

E INOVAÇÃO 

NO BRASIL. 

PRESENÇA De gestores 
de TIC de todo 
o país.

CONEXÃO Com centenas 
de pessoas 
ao redor 
do mundo.

INFRAESTRUTURA 

INTEGRAÇÃO

De redes avançadas 
para comunicação, 
computação 
e experimentação.

Dos sistemas de 
Ciência e Tecnologia, 
Educação Superior, 
Saúde, Cultura 
e Defesa.

Campi e unidades 
conectadas nas capitais 
e interior.

Países alcançados 
pela transmissão online  
dos nossos eventos.

+30

+4 
Milhões 
de usuários. 

Unidades da Federação 
com Pontos de Presença.

+1.500 

27 



1.831 

1.171  

participantes 
remotos em 2022

novos visitantes no site 
do evento em 2022

WRNP 
EM NÚMEROS



1.171 

40%  

13%  

16%  20%  

PAÍSES 
REPRESENTADOS

SOMOS UM HUB DE 
PESSOAS, IDEIAS 
E SOLUÇÕES, SEM 
FRONTEIRAS.

participantes 
remotos

SUDESTE

SUL

CENTRO-OESTE NORDESTE

11%  
NORTE

Chile / EUA / Moçambique / Uruguai / Suíça / Colômbia 
/ Cuba / Egito / Arábia Saudita / Angola

BRASIL DE  
PONTA A PONTA 



Educação Governo Outros
54% 9% 37%

AS MAIS IMPORTANTES 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS  
DO PAÍS DEBATENDO SOBRE 
OS RUMOS DAS TICS 

SETOR PÚBLICO  
CONECTA-SE  
COM A NOSSA REDE 

INSTITUIÇÕES 
INSCRITAS:

CONVERSAMOS 
SOBRE TIC COM: 

TEMOS UM ORGULHO 
IMENSO DA HISTÓRIA 
QUE CONSTRUÍMOS.  
E DAS PESSOAS QUE 
CONECTAMOS. 

63% 7% 30%
SETOR  
PÚBLICO

SETOR  
PRIVADO

OUTROS

1.171 
participantes 
remotos



+6 mil

+4 mil 44

+17 mil

+1 mil
seguidores

seguidores menções ao evento 
nas redes sociais

seguidores

seguidores

Publicações diárias 
por email, enviadas ao 
nosso mailing.

seguidores
+2 mil

180 mil 
pessoas potencialmente 
alcançadas nas redes sociais 
(Destaque para Agência Brasil)

PRESENÇA
DIGITAL 
RNP



51
inserções sobre 
o evento na 
imprensa

de retorno  
de mídia

WRNP
NAS MÍDIAS

R$ 11,5 Mi

https://br.noticias.yahoo.com/wrnp-inicia-sua-23-edi%C3%A7%C3%A3o-182500951.html
https://revistapegn.globo.com/Tecnologia/noticia/2022/05/wrnp-inicia-sua-23-edicao-abordando-principais-avancos-tecnologicos.html
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-05/wrnp-inicia-sua-23a-edicao-abordando-principais-avancos-tecnologicos


CONECTAMOS 
GRANDES MARCAS  
E QUEREMOS VER  
A SUA NESTA LISTA

TECNOLOGIA QUE INTEGRA PESSOAS 



Petabyte R$ 110.000,00

APLICAÇÃO  

DE MARCA

AÇÕES
DIGITAIS

DIVULGAÇÃO

INVESTIMENTO EVENTO  
HÍBRIDO

Aplicação de logomarca

no palco principal do evento

(ação presencial).

No site do evento  

com link para o site  

do patrocinador.

Vídeo institucional, de até 3’,

embutido no site do evento.

Vídeo de exposição da logomarca

veiculado no intervalo do evento,

sala principal (virtual).

Veiculação da logomarca

na sala principal (virtual),

telas prévias às palestras.

Aplicação da logomarca

em até quatro ações de e-mail

marketing.

NEWSLETTER COM ENTREVISTA  

OU ARTIGO DO PATROCINADOR

Alcance uma base segmentada 

e qualificada inserindo um 

artigo ou entrevista com logo e 

link direcionado para o site do 

patrocinador em uma newsletter 

que será enviada para a toda base 

de pré-credenciados do evento.

três ações nas mídias sociais de

divulgação do evento, com a

logomarca do patrocinador.

Presença da logomarca

do patrocinador no vídeo

promocional pós-evento.

Especificações: 

• E-mail com template do evento;

• Tamanho: a confirmar

*Conteúdo não comercial e sujeito à 

aprovação do evento.

**Datas a definir de acordo com o 

cronograma de e-mails do evento.



Petabyte

ESPAÇO

OUTROS  
BENEFÍCIOS

INVESTIMENTO 

CONTINUAÇÃO

Estande 3 x 6m. 

Obs.: Design e fornecimento do estande 

realizado pelo patrocinador. 

Realização de palestra com duração 

de até 30’ no auditório principal  

do evento. 

Palestrante e conteúdo à escolha  

do patrocinador.

*O conteúdo deverá ser discutido e  

pré-aprovado pela equipe da 

programação do evento.

**Palestra de conteúdo não comercial.

Mailing do evento (LGPD).

Mailing do sorteio (LGPD).

Oito credenciais para o evento presencial.

ESTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO 

Positivação da marca na área 

(a ser definido pelo evento).

Ação pela RNP

Divulgação prévia da palestra por 

e-mail marketing para toda base.

Duração: 30”

• um post nas redes sociais divulgando  

o conteúdo, mencionando o nome  

da empresa.

*O conteúdo deverá ser discutido e  

pré-aprovado pela equipe da  

programação do evento.

**Palestra de conteúdo não comercial.

AÇÕES
PRESENCIAIS

Exposição da logomarca

na cenografia e sinalização

do evento.

Sorteio de brindes no evento (ação

especial opcional, local do sorteio

a ser definido pelo evento)(virtual)

Direito de distribuição

de material institucional

no evento.



Terabyte R$ 55.000,00

APLICAÇÃO  

DE MARCA

AÇÕES
PRESENCIAIS

AÇÕES
DIGITAIS

ESPAÇO

OUTROS  
BENEFÍCIOS

DIVULGAÇÃO

Aplicação de logomarca

no palco principal do evento

(ação presencial).

No site do evento  

com link para o site  

do patrocinador.

Exposição da logomarca

na cenografia e sinalização

do evento.

Vídeo de exposição da logomarca

veiculado no intervalo do evento,

sala principal (virtual).

Aplicação de logomarca no palco

principal do evento (ação presencial).

Direito de distribuição

de material institucional

no evento.

Realização de palestra com duração de 

até 15’ minutos no segundo palco Inova 

RNP. Palestrante e conteúdo à escolha do 

patrocinador.

*O conteúdo deverá ser discutido e pré-aprovado 

pela equipe da programação do evento.

**Palestra de conteúdo não comercial.

Veiculação da logomarca

na sala principal (virtual),

tela de pré-palestras.

Estande 3x3m com fundo adesivado.

Balcão 1 x 1 x 0,50m (LxHxP).

Mailing do sorteio (LGPD).

Cinco credenciais para

o evento presencial.

Aplicação da logomarca

em até quatro ações de e-mail

marketing.

Três ações nas mídias sociais de

divulgação do evento, com a

logomarca do patrocinador.

Presença da logomarca

do patrocinador no vídeo

promocional pós-evento.



Gigabyte R$ 33.000,00

APLICAÇÃO  

DE MARCA

No site do evento  

com link para o site  

do patrocinador.

AÇÕES
DIGITAIS

Vídeo de exposição da logomarca

veiculado no intervalo do evento,

sala principal (virtual).

Veiculação da logomarca

na sala principal (virtual),

tela prévia às palestras.

DIVULGAÇÃO
Aplicação da logomarca

em até quatro ações de e-mail

marketing.

03 ações nas mídias sociais de

divulgação do evento, com a

logomarca do patrocinador.

Presença da logomarca

do patrocinador no vídeo

promocional pós-evento.

ESPAÇO Estande 2x2m com fundo adesivado.

Balcão 1 x 1 x 0,50m (LxHxP).

OUTROS  
BENEFÍCIOS

Mailing do sorteio (LGPD). Três credenciais para  

o evento presencial.

AÇÕES
PRESENCIAIS

Exposição da logomarca

na cenografia e sinalização

do evento.

Sorteio de brindes no evento (ação

especial opcional, local do sorteio

a ser definido pelo evento)(virtual).

Direito de distribuição

de material institucional

no evento.



Megabyte R$ 15.000,00

APLICAÇÃO  

DE MARCA

No site do evento  

com link para o site  

do patrocinador.

AÇÕES
PRESENCIAIS

AÇÕES
DIGITAIS

Vídeo de exposição da logomarca

veiculado no intervalo do evento,

sala principal (virtual).

Veiculação da logomarca

na sala principal (virtual),

tela prévia às palestras.

OUTROS  
BENEFÍCIOS

Duas credenciais para  

o evento presencial.

Exposição da logomarca

na cenografia e sinalização

do evento.

DIVULGAÇÃO
Aplicação da logomarca

em até quatro ações de e-mail

marketing.

Três ações nas mídias sociais de

divulgação do evento, com a

logomarca do patrocinador.

Presença da logomarca

do patrocinador no vídeo

promocional pós-evento.



LEGADO  
DO ÚLTIMA EDIÇÃO
 WRNP 2022

ABERTURA DO EVENTO.

AGRADECIMENTO AOS PATROCINADORES. 

INTERAÇÃO COM EQUIPE DA RNP.INTERAÇÃO COM EQUIPE DA RNP.

PALESTRA DE GESTORES DA RNP.PALESTRA DE GESTORES DA RNP.



ACESSE 
O VÍDEO 
PÓS-EVENTO

https://www.youtube.com/watch?v=5MsDKjegZcw
https://www.youtube.com/watch?v=5MsDKjegZcw


SOMOS FONTE 

DE CONHECIMENTO 

COMPARTILHADO, UM HUB

DE ENSINO E PESQUISA,

UMA ORGANIZAÇÃO QUE 

NASCEU PARA CONECTAR. 

SEJA BEM-VINDO 
À NOSSA REDE DE EVENTOS 
E ABRA FUTUROS.

SAIBA MAIS SOBRE 

INVESTIMENTOS E BENEFÍCIOS 

DE PATROCÍNIOS E APROVEITE 

A CHANCE DE AUMENTAR 

A CAPILARIDADE DE SEUS 

NEGÓCIOS. CONSULTE TAMBÉM 

NOSSOS PACOTES ESPECIAIS.



CONTATO

Francislaine de oliveira  
patrocinio@rnp.br
francislaine.oliveira@rnp.br

(19) 3787-3347
(19) 99724-8890

QUAL É O VALOR DE 

ESTAR NO LUGAR CERTO, 

CONVERSANDO COM 

AS PESSOAS CERTAS?

Saiba mais sobre investimentos e benefícios de patro-

cínios e aproveite a chance de aumentar a capilaridade 

de seus negócios.

Consulte também nossos pacotes especiais.

https://wa.me/+5519997248890

