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A  ExpoTI em sua segunda edição, será realizada no mês de novembro de 2020, no dia 07. Devido o COVID-19 e todas as  
movimentações para mantermos as normas de segurança preconizadas pela OMS, decidimos pelo formato digital e terá  

como tema principal a  A NOVA ERA DA TECNOLOGIA,  no intuito de promover debates entre profissionais de  
Tecnologia da Informação, Empresários e demais áreas afins. 

 
O cenário de infraestrutura e operações de TI mudam frequentemente. A adoção de tecnologias e metodologias de  

rápida evolução estão indo além das funcionalidades das equipes de infraestrutura e operações, desafiando suas  
habilidades. 

 
O modelo “tradicional” pode estar sumindo, mas a infraestrutura e as operações de TI, cada vez mais digitais e  

distribuídas, não vão desaparecer. JAMAIS! 
 

Você e sua equipe estão se movendo rápido o suficiente? Venha ser parceiro da ExpoTI A NOVA ERA DA  
TECNOLOGIA e esteja preparado. Estamos trazendo palestrantes de níveis nacionais e internacionais para este evento  

singular, você poderá conectar com os participantes, as empresas consumidoras dos seus produtos e serviços e veja,  
acelerar a inovação, obter agilidade em um mundo híbrido, permitindo o futuro digital para a sua área de atuação e seus  

novos clientes.

O  E V E N T O



THIAGO 
DE MARCO 

Tendências nos Serviços de TI na Era Digital

BRENO 
Roberto Lima 

Gestão Operacional de TI 
e a Nova Era da Tecnologia 

LIERTE 
Bourguignon 

Proteger as Corporações de Ataques  
Cibernéticos 

FERNANDO 
Baldin 

Automação e Robôs 
  

PALESTRAS

Diretor Executivo HDI-Brasil

Gerente Operacional Econocom Brasil

Diretor de Operações - ISH

Country Manager na AutomationEdge



Oportunizar estudantes, profissionais e pesquisadores da área tecnológica,  
discussões acerca dos avanços e práticas integrativas no âmbito das  
transformações digitais que a tecnologia vem recebendo em todo o Brasil e no  
Exterior.  

Local
PALESTRAS ONLINE



VANTAGENS COMERCIAIS
Público-alvo 
O evento atrai um público muito bem definido, formado por  
gestores de empresas segmentadas. Com um público estimado de  
2500 pessoas de diversas frentes de negócio.    
 
Seleção de fornecedores 
Gestores e os participantes como um todo poderão utilizar o evento  
como uma das principais fontes de seleção de fornecedores. 
 
Networking de altíssima qualidade 
Networking com empresas, gestores e CIOs para desenvolver  
grandes oportunidades de negócios. 
 
Tomadores de decisão 
Você terá acesso diretamente a tomadores de decisão, responsáveis  
por aquisições de serviços, softwares, hardwares e de consultorias. 
 



MASTER 
1-Exposição da marca durante as lives  
na tela principal das apresentações.  
2-Exibição de vídeo institucional. 
3-Logo do patrocinador na sala de  
Conferência online.  
4-Logo do patrocinador no certificado  
de participação.   
5-Brindes do patrocinador a ser  
enviado aos participantes pelos  
correios (sorteios).  
6-Logo do patrocinador e link no site  
do evento e redes sociais.   
7-Mailing dos participantes. 
8-Envio do vídeo de todas as palestras.  
9-Veiculação do Evento na Rede  
Gazeta - Filial Rede Globo no ES. 

PREMIUM 
1-Exposição da marca durante as lives  
na tela principal das apresentações.  
2-Logo do patrocinador na sala de  
Conferência online.  
3-Logo do patrocinador no certificado  
de participação.   
4-Brindes do patrocinador a ser  
enviado aos participantes pelos  
correios (sorteios).  
5-Logo do patrocinador e link no site  
do evento e redes sociais.   
6-Mailing dos participantes. 
7-Envio do vídeo de todas as palestras. 
8-Veiculação do Evento na Rede  
Gazeta - Filial Rede Globo no ES.

PLUS 
1-Exposição da marca durante as  
lives na tela principal das  
apresentações. 
2-Brindes do patrocinador a ser  
enviado aos participantes pelos  
correios (sorteios). 
3-Logo do patrocinador e link no site  
do evento e redes sociais. 
4-Mailing dos participantes. 
5-Exposição da marca no certificado  
de participação. 
6-Veiculação do Evento na Rede  
Gazeta - Filial Rede Globo no ES. 

3.000,00 2.000,00 1.000,00
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REALIZAÇÃO

CAPÍTULO ESPÍRITO SANTO



PROPOSTA COMERCIAL
Para garantir a participação no evento, você deverá 
enviar os dados cadastrais da empresa para o endereço 
abaixo. Nosso time administrativo fará contato para 
alinhar os procedimentos de faturamento e demais  
esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 
 
Email: contato@expoti.com.br 
 
Tel.: 27 3077.7790 | 27.99778.2889 
 
Programação e demais informações em:  

Seja um patrocinador na ExpoTI, um evento  
que atrai um público-alvo muito bem  
definido, formado por gestores de operações  
de suporte, serviços de TI e empresas do  
segmento. 
 
Um networking de altíssima qualidade com  
empresas, gestores e CIOs para desenvolver  
grandes oportunidades de negócios. 
 
Você terá acesso diretamente a tomadores de  
decisões, responsáveis por aquisições de   
serviços, softwares e hardwares.  

www.expoti.com.br

CAPÍTULO ESPÍRITO SANTO



PARCEIRO DE MÍDIA


