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transformar ()
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Faça parte
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inove aprenda acelere

O hackathon gs1 brasil reúne 
desenvolvedores, plataforma e desafios que 
geram oportunidades únicas para todos.

Torne-se um parceiro no único hackathon
que integra consumidores e empresas
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Sábado (06/08)

08:00 – Abertura para patrocinadores
09:00 – Abertura para participantes
10:30 – Opening Cerimony
12:00 – Inicio do Hackathon

Domingo (07/08)

12:00 – Encerramento do Hackathon
14:00 – Demo
16:00 – Cerimônia de Premiação

Sobre a maratona
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Data: 06 e 07 de Agosto de 2016
Local: Sede da GS1 Brasil - Pinheiros, São Paulo/SP

Agenda preliminar

Saiba mais em gs1br.org/hackathon

https://www.gs1br.org/hackathon/#main
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Premiação
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O grupo vencedor 

participará do 

HackZurich em 

Setembro/16, maior 

hackathon da Europa.
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Oportunidades de Patrocínio
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– 3º nível exibição do logo na página 
do evento, t-shirt, banners

– 3 min keynote speech na Cerimônia 
de Abertura

– Uma sessão compartilhada  com 
webinar (15 min)

– Distribuição de brindes

– 2º nível exibição do logo na 
página do evento, t-shirt, banners

– Mesa do Patrocinador
– 5 min keynote speech na Cerimônia 

de Abertura
– Uma sessão compartilhada com 

webinar (30 min)
– Distribuição de brindes
– Inclusão de conteúdo na divulgação 

pelos canais de comunicação aos 
participantes

– Nível máximo exibição do logo na página do 
evento, t-shirt, banners

– Conteúdo exclusivo na divulgação pelos 
canais de comunicação aos participantes

– Estação do Patrocinador
– 10 min keynote speech na Cerimônia de 

Abertura
– Uma sessão exclusiva com webinar (60’)
– Desafio paralelo com premiação
– Distribuição de material decorativo / 

estações de descompressão
– Distribuição de Brindes
– Indicação opcional de jurado
– Espaço para colocação de banner no 

auditório e no local do evento

Bronze Prata Ouro
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Aquecimento
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Desafio GS1 Brasil

24 horas

8 Grupos

1 Vencedor

Em Abril/16 a GS1 Brasil patrocinou o AngelHack São Paulo, promovido pela IBM Brasil, onde também 

divulgou para a comunidade de desenvolvedores o Hackathon GS1 Brasil marcado para Agosto/16.
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Divulgação
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<Hotsite>

<Social Media>

<Comunidade de Desenvolvedores>

<Comunidade de Negócios>

<Influenciadores e Universidades>

<Mídia segmentada>
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Contato
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Roberto Matsubayashi

roberto.matsubayashi@gs1br.org

(11) 3068 6205

gs1br.org/hackathon </>

Achou interessante?

Entre em contato com a gente.

mailto:andre.pacheco@gs1br.org
https://www.gs1br.org/hackathon/#main

