Pitch Time
na Mobile Summit

Queremos fomentar o empreendedorismo e gerar novas oportunidades no
mercado gaúcho. Para isso, lançamos o Pitch Time, um concurso de startups
que acontecerá durante a Mobile Summit, nos dias 18 e 19 de Novembro.
Tem uma ideia ou aplicativo que deseja apresentar? Inscreva-se!
Para participar, você precisa realizar sua inscrição na conferência e indicar no
formulário o perfil Startup. Após confirmar sua inscrição, acesse este
formulário e submeta informações sobre seu projeto. Sua inscrição na
conferência não garante a apresentação do Pitch. Todos os projetos que
serão apresentados passarão por uma seleção prévia e serão avisados de sua
apresentação no dia 10/11/2016. Todas as apresentações serão veiculadas
em nossos canais de comunicação.

Pitch
O pitch é uma apresentação sumária de 3 a 5 minutos com objetivo de
conquistar o interesse da outra parte (investidor ou cliente) pelo seu negócio.
É uma ferramenta essencial para empreendedores conseguirem investimento
para seu negócio.
Critérios de Avaliação
Serão selecionados 20 aplicativos/startups. Os projetos selecionados para
Pitch Time, apresentarão um Pitch de até 1 minuto, no dia 18 de Novembro e
passarão por uma avaliação pública entre todos os participantes do evento.
Acesse o regulamento completo: https://goo.gl/uGVVEn

Empreendedorismo e Mobilidade
18/11 Apresentações
19/11 Resultado
Inscrições até 20 de Outubro, às 23:59hrs.
Link reduzido:
http://goo.gl/forms/Pn7Kp9RfZk

Considerações para avaliação: design, inovação, usabilidade, viabilidade
técnica e capacidade de inserção no mercado.
Premiação
Os três projetos com as melhores avaliações, serão anunciados ao final do
dia 19 de Novembro, durante a cerimônia de encerramento e receberão um
troféu de reconhecimento. Se você tem um negócio inovador e precisa de um
investidor para apoiar sua iniciativa, esta é a oportunidade!
1º lugar:
Assessoria de negócios por 03 meses; Treinamento de design sprint; Troféu; +
benefícios a confirmar;
2º lugar: Treinamento de design sprint; + benefícios a confirmar;
3º lugar: Treinamento de design sprint; + benefícios a confirmar;

