
 

 
 

A ABED apoia as Startups (empresas inovadoras em estágio inicial) abrindo espaços exclusivos 

para palestras institucionais na programação do CIAED – Congresso Internacional ABED de 

Educação a Distância e área de divulgação na EXPO-EAD – Exposição de Fornecedores de 

Soluções para a EAD, que acontece simultaneamente ao Congresso. 

O público deste evento é composto por instituições de ensino, empresas fornecedoras de 

soluções para EAD, educadores, gestores e investidores da área de Educação a Distância. 

Oportunidade única para promover e dar visibilidade à Startups e empreendedores que estão 

inovando na EAD. 

Para participar do Lounge da Inovação, os produtos, serviços ou soluções oferecidas pelas 

Startups devem ser de interesse da EAD, atendendo ao público do evento. Os interessados 

deverão enviar uma mensagem para o email congresso@abed.org.br, respondendo as seguintes 

questões:  

Título da mensagem: Lounge da Inovação 
 
Nome da Startup: 
Nome do Responsável pela Startup:  
Data de Criação da Startup:  
Emal: 
Telefone: 
Descreva seu projeto em poucas palavras: 
Link para o site ou protótipo:  
Como sua Startup atende a área de Educação a Distância?  

A Comissão Organizadora do CIAED e o Conselho de Inovação da ABED selecionarão as Startups 

que farão parte da exposição. 

O valor do Investimento para participação é de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

Contrapartidas ao investimento: 

A. Cinco credenciais para participar das atividades oficiais do Congresso; 
B. Espaço para exposição no Lounge da Inovação com: 

- um armário balcão construído em marcenaria (adesivado com a sua logomarca); 
- duas banquetas; 
- 1 ponto de energia elétrica; 
- 1 ponto de internet cabeada. 

C. Inserção da logomarca nos materiais impressos e eletrônicos produzido para a 
divulgação do 26° CIAED; 

D. Disponibilidade para inserção de 1 folder ou 1 brinde nas pastas dos participantes do 
Congresso (o material deverá ser fornecido pela Startup); 

E. Disparo de 2 (dois) e-mails marketing ao mailing ABED (a criação a mensagem é de 
responsabilidade da Startup e o disparo realizado pela ABED); 

F. Postagem de 2 publicações nas redes sociais ABED (em Stories do Instagram e na 
Fanpage ABED no Facebook); 

G. Espaço de 15 minutos para palestra em sessão paralela na Programação do 26° CIAED; 
H. Agradecimentos nas cerimônias de abertura e encerramento do 26° CIAED; 
I. Acesso ao mailing do 26º CIAED (disponibilizado 30 dias após a realização do evento). 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a ABED: 

Fone: (11) 3275-3561 

Emails: congresso@abed.org.br / abed@abed.org.br 

 

Divulgue sua startup para um público seleto e especializado! 
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