Participe do maior evento de conscientização
em segurança da informação
DISI’20
Palestras

Área de exposição

Transmissão online

Audiência em mais de 30 países

O Dia Internacional de Segurança em Informática (DISI) reúne especialistas da área de tecnologia,
segurança da informação e afins para compartilhar experiências, conhecimentos e boas práticas,
com o objetivo de conscientizar os mais diversos usuários de redes e sistemas sobre o uso seguro
da Internet e proteção das suas informações.

Rio de Janeiro

Parceria com GSI/PR
e RedCLARA

13 de março de 2020

Faça contatos com
instituições públicas e
privadas do Brasil
e América Latina

Usuários de Internet: estudantes,
professores, colaboradores de instituições,
profissionais de tecnologia, especialistas,
demais disseminadores da cultura de
segurança da informação.

Divulgue ferramentas e
soluções de segurança de
endpoint

Interaja com os executivos de segurança da
rede acadêmica brasileira
RNPSeg’20

Mesa redonda

Contato direto
com decisores

Discussão de temas estratégicos
e relevantes da atualidade

Mais de 50 organizações
presentes

O RNPSeg é um encontro exclusivo para os gestores executivos das instituições clientes da RNP,
voltado para a troca de experiências e discussões high level que os apoiam na tomada de decisão e
definições estratégicas de suas instituições.

Brasília - DF

Grandes parcerias nacionais
e internacionais

24 de agosto

Contato direto com
responsáveis por decisões
estratégicas

Executivos de Segurança da
Informação (CISO, CSO) e de
Tecnologia da Informação (CIO).

Promova soluções
corporativas de grande porte.

Participe de eventos técnicos dedicados à
segurança da informação
RNPTec’20

Workshops

Área de exposição

Atividades presenciais

Foco em soluçoes técnicas

O RNPTec é um evento idealizado para os profissionais de Tecnologia, com foco em capacitação
técnica em segurança da informação, reunindo as novidades e tendências em redes de
comunicação, serviços, infraestrutura, desenvolvimento, entre outras áreas, com cursos, palestras,
desafios e workshops ministrados por especialistas nacionais e internacionais com vasta
experiência de mercado.

Rio de Janeiro

Visibilidade e divulgação de
portifólio de soluções e
equipamentos

25 e 26 de novembro

Contato direto com
profissionais que operam
tecnologia.

Especialistas e profissionais de
tecnologia da informação;
administradores de redes, sistemas
e segurança da informação.

Oportunidades de negócio
com instituições públicas e
privadas.

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) tem o compromisso de debater o papel das TIC
no desenvolvimento da educação e da pesquisa no Brasil, construindo uma visão de futuro
comum e inovadora. Para isso, realiza cinco grandes eventos anualmente, com a presença de
gestores de TIC de todo o país. Esses eventos conectam centenas de pessoas ao redor do
mundo e sua transmissão online chega a alcançar mais de 30 países.

Não perca a oportunidade de divulgar sua marca diretamente
para seu público de interesse!

Conectamos mais de
1.500 campi de
universidades, unidades
de pesquisa, museus e
hospitais universitários

Temos conexões
internacionais para
América Latina, Europa,
Estados Unidos e África

Público estimado em 4
milhões de alunos,
professores e
pesquisadores

Realizamos mais de 20
editais de programas de
P&D, incluindo chamadas
em cooperação com União
Europeia e EUA (NSF)

Veja alguns países que participaram do DISI:
ARGENTINA

EQUADOR

COSTA RICA

CHILE

BAHAMAS

ESTADOS UNIDOS

HONDURAS

PERU

COLOMBIA

PANAMÁ

PARAGUAI

PORTUGAL

CANADÁ

FRANÇA

URUGUAI

MOÇAMBIQUE

MÉXICO

PORTO RICO

REINO UNIDO

ESPANHA

Participantes
presenciais

Participantes
remotos

Acessos ao site
do evento

2016

98

1082

4888

2017

129

357

3523

2018

142

1265

5449

Ano

Já patrocinaram e apoiaram os eventos
de segurança da RNP

Categoria

LAN

Investimento

R$

11.000,00

Aplicação de logomarca:
Homepage do evento com link para site do patrocinador;
Em divulgações do evento em redes sociais e e-mails;
Palco do evento;
Banner do evento em área de coffee-break;
Bolsa/pasta do evento;

Ações
Distribuição de material institucional no DISI ou RNPTec;

Outros Benefícios
01 vaga para patrocinadores no DISI, RNPTec e RNPSeg;

Categoria

MAN
categoria

Investimento

R$

22.000,00

Aplicação de logomarca:
Homepage do evento com link para site do patrocinador;
Em divulgações do evento em redes sociais e e-mails;
Palco do evento;
Banner do evento em área de coffee-break;
Bolsa/pasta do evento;

Ações
Distribuição de material institucional no evento no DISI ou RNPTec;
Sorteio de brindes promocionais no DISI e RNPTec;

Espaço
Balcão 1m x 1m x 0,50m (LxHxP);
Banner 1m x 1,50m fornecido pelo patrocinador;

Outros Benefícios
01 vaga de patrocinador no DISI e RNPSeg;
02 vagas de patrocinador no RNPTec;

Categoria

WAN

Investimento

R$

33.000,00

Aplicação de logomarca:
Homepage do evento com link para site do patrocinador;
Em divulgações do evento em redes sociais;
Palco do evento;
Banner do evento em área de coffee-break;
Bolsa/pasta do evento;

Divulgação:
E-mail marketing (para participantes que autorizarem);
Vídeo institucional no site dos 3 eventos;
Exibição de vídeo institucional de até 3 minutos durante os intervalos dos 3
eventos;

Ações
Distribuição de material institucional no evento no DISI ou RNPTec;
Sorteio de brindes promocionais no DISI e RNPTec;

Espaço
Estande 2m x 2m (L x H) com fundo adesivado;
Banner 1m x 1,50m fornecido pelo patrocinador;

Outros Benefícios
02 vagas de patrocinador no DISI e RNPSeg;
03 vagas de patrocinador no RNPTec;

Cotas

Benefícios

EXTRAS
categoria

adicionais

Marca no cordão do crachá 12mm

Valor: R$ 1.000,00

Disponível nas categorias LAN, MAN e WAN;
Limitado a 1 cota para o DISI, 1 para o RNPTec e 1 para o RNPSeg;

Apresentação institucional de 10 minutos

Valor: R$ 2.000,00

Disponível somente nas categorias MAN e WAN;
Limitado a 1 cota para o DISI, 3 para o RNPTec e 1 para o RNPSeg;

Apresentação institucional de 15 minutos

Valor: R$ 3.000,00

Disponível somente nas categorias MAN e WAN;
Limitado a 1 cota para o DISI, 2 para o RNPTec e 1 para o RNPSeg;

Realização de treinamento/workshop de 8 horas

Valor: R$ 9.000,00

Disponível somente nas categorias MAN e WAN;
Limitado a 2 cotas para o RNPTec;

Contato
Francislaine de Oliveira
patrocinio@rnp.br

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

