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ASSOCIAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO BOTUCATU   
 

EDITAL: 2/2020 

 

INSCRIÇÃO DE ESTANDES INSTITUCIONAIS PARA A  
4ª. RODADA DE EMPREENDEDORISMO & INOVAÇÃO DO PARQUE 

TECNOLÓGICO BOTUCATU 

 

A 4ª. Rodada de Empreendedorismo e Inovação, organizada pelo Parque Tecnológico 
Botucatu e instituições parceiras, traz uma exposição de estandes institucionais 
virtuais como novidade na edição de 2020. 

A proposta é abrir um espaço virtual para apresentação de estandes institucionais, 
que apresentem empresas e instituições do ecossistema de inovação de Botucatu e 
região.  

SUBMISSÕES 

Para obter um espaço estande, as empresas e as instituições deverão fazer suas 
solicitações, seguindo os critérios e prazos especificados neste edital. 

Não será cobrada nenhuma taxa para ocupação de um espaço estande. 

As solicitações podem ser feitas diretamente no site do Parque Tecnológico de 
Botucatu: Link: http://parquebtu.org.br/ 

PRAZO PARA SUBMISSÃO 

De 24 de novembro até 07 de dezembro de 2020 

INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÃO DE STAND 

As informações marcadas com * são obrigatórias. 

• Nome do Stand/Empresa ou Instituição* 

• E-mail de contato* 

• Slogan* 

• 2 imagens * 

a) JPG 2:1 max 2 MB com 1500 x 750 px 
b) JPG 1:1 max 2 MB com 1000 x 500 px 

• Sobre a empresa* 

• Tipo de Stand* 

a) Vídeo do Youtube (Link do Vídeo Institucional) 
b) Vídeo do Vimeo (Link do Vídeo Institucional) 
c) Vídeo da Wistia (Link do Vídeo Institucional) 
d) Sessão de conversa simultânea (necessário ao menos um colaborador para 
esta modalidade disponível simultaneamente ao evento) 
e) Google Slides (Link do slide Institucional) 
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• Links 

a) Website* 
b) Facebook 
c) Twiter 
d) Instagram 
e) Linkedin 

• Informações adicionais 

• Botão de interesse - Escolha entre enviar ao site ou registrar interesse* 

 

EXEMPLO DE UM ESTANDE: 

 

Modelo link do Youtube 

 

Página de entrada da Exposição 

 

 

O participante escolhe e clica 
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Ao clicar no vídeo ele é reproduzido a partir da própria plataforma. 

Na lateral direita ficam as informações da empresa e também o link a todas 

as mídias sociais. O botão de saiba mais pode direcionar para o site da 

empresa ou registrar interesse dos participantes. 

 

 

Também tem a funcionalidade de chat e nesta opção é um chat interno do stand. 
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E a possibilidade de criar votações/sondagens para engajamento do público. 

 


