
REGULAMENTO



CRONOGRAMA

De 25/06 a 20/07 de 2018

OBS.:

//

//

//

Envio do pitch deck + link para vídeo de apresentação
(no máximo 3 minutos) no YouTube através de landing page
disponibilizada pela Gramado Summit

Para participar, a startup não pode ter o valuation maior
do que R$10 milhões

Entre as participantes, 10 serão classificadas para apresentação
ao vivo no Palco Gates, no dia 08 de agosto, durante o evento

1° DE AGOSTO

// Serão divulgadas através das plataformas de comunicação da

//

Gramado Summit as 10 classificadas para apresentação ao vivo
para o grupo de jurados da SuperJobs Ventures

As classificadas receberão um e-mail de confirmação com uma
mensagem da Portfolio Manager da SuperJobs Ventures, Catharina
Gaissler

· Caso seja escolhido para o aporte, o projeto apresentado não precisa

estar no mercado, no entanto, é necessário que a empresa seja

constituída legalmente e tenha conta bancária ativa

· A Gramado Summit não participa do processo avaliativo da competição,

sendo este de responsabilidade exclusiva da SuperJobs Ventures

· A startup campeã receberá o aporte de R$100.000



08 DE AGOSTO

// No dia 08 de agosto das 14:00 às 16:00 no Palco Gates, as 10

//

startups classificadas apresentarão o seu Pitch Deck para um corpo
de jurados da SuperJobs Ventures

A apresentação de cada startup terá 10 minutos, dos quais:
· 03 minutos para o pitch deck
· 07 minutos para perguntas do corpo de jurados

09 DE AGOSTO

// Às 18:30 do dia 09 de agosto, durante a Sunset Summit, serão
anunciadas as 03 finalistas da Batalha de Startups

10 DE AGOSTO

// No dia 10 de agosto das 18:00 às 18:30, as 3 finalistas apresentarão

//

//

seu pitch deck no Palco Jobs para o público do evento

Cada startup terá 03 minutos para apresentação

Logo após as apresentações, o corpo de jurados da SuperJobs
Ventures, anunciará a grande campeã da Batalha de Startups que
receberá o aporte de R$100.000 referente ao valuation da empresa



ORGANIZAÇÃO

Marcus Rossi Serviços Eireli

CNPJ: 10.770.168/0001-30

Gramado – RS

Brasil

CEP: 95670-000

TIME EXECUTIVO

Marcus Vinícius Rossi // CEO

William Funk // Head de Startups Alpha

Déborah Mazzocchi // Head de Startups Beta

Júlio Hermann // Head de Conteúdo

Pietro Rutzen // Head de Tecnologia

Vânia Oliveira // Head de Operações

Mayara Reis // Head de Logística

LOCAL DO EVENTO

EXPOGRAMADO
Av. Borges de Medeiros, 4111 Centro
Gramado - RS - CEP: 95670-000
http://gramadotur.net.br/expogramado/

Obs.: Todos os expositores terão acesso ao evento 1
hora antes da abertura oficial.

DATAS
08 de agosto de 2018
09h às 18h30 > FEIRA // 18h30 às 20h > SUNSET SUMMIT

09 de agosto de 2018
09h às 18h30 > FEIRA // 18h30 às 20h > SUNSET SUMMIT

10 de agosto de 2018
09h às 18h30 > FEIRA // 18h30 às 20h > SUNSET SUMMIT

+55 (54) 3286-3313

+55 (54) 3295-8500

+55 (54) 98124-9357

www.gramadosummit .com

FALECONOSCO
contato@gramadosummit.com


