


O 3º Encontro da Sociedade Brasileira do Design Inteligente 
acontecerá nos dias 08 a 10 de julho de 2022!

O evento ocorrerá de forma presencial no Hotel Hilton Copacabana, 
no Rio de Janeiro, e contará com transmissão online para todos os 
cantos do mundo.

Essa é a chance de divulgar a sua marca, a sua empresa, e ainda 
apoiar uma importante causa que vem crescendo cada vez mais e 
ganhando força no meio científico.



GRANDES NOMES DA COMUNIDADE CIENTÍFICA

PALESTRANTES:

• Rodrigo Penna Firme

• Adauto Lourenço

• Kelson Mota

• Marcos Eberlin

• Ricardo Marques

• Glauco Filho

• Mariana Sá

• Davi Rodrigues

• Marcos Romano

• Rodolfo Paiva

• Daniel Trindade

• Rogéria Ventura

• João Paulo Reis

• Rafael Marques

• Rodinei Algusti

APRESENTAÇÃO:

• Carlos Júnior



PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO MOMENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO

DEBATE DE TEMAS IMPORTANTES EM UM LOCAL DE PAISAGENS PARADISÍACAS



Proposta de Patrocínio III TDI Rio 

 

O III Congresso TDI Brasil Rio 2022 acontecerá nos dias 08 a 10 de julho de 2022. O 
evento ocorrerá de forma presencial no Hotel Hilton Copacabana, no Rio de Janeiro.  

Essa é a chance de divulgar a sua marca, a sua empresa, e ainda apoiar uma importante 
causa que vem crescendo cada vez mais e ganhando força no meio científico. 

O sustento da TDI se dá exclusivamente pelas empresas afiliadas, patrocinadores, 
apoiadores e empresas anônimas; bem como por trabalho voluntário. 

Portanto, gostaríamos de convidar você para participar efetivamente conosco na realiza-

ção deste congresso. Desta forma, através do Boletim Eletrônico da TDI e das Mídias Sociais da 

Sociedade Brasileira do Design Inteligente, você terá como privilégios os itens destacados a se-

guir: 
 

1. Indicação de um membro no Conselho da Sociedade Brasileira de Design Inteligente: O pa-
trocinador poderá indicar 1 conselheiro (podendo ser ele mesmo o indicado) para ser represen-
tante no Conselho que irá governar as ações da sociedade pelo período anual. 

2. Divulgação de sua marca e seus produtos em nossos eventos: Como patrocinador, terá opor-
tunidade de divulgar o seu produto/serviço nos eventos e congressos, dentro da disponibilidade do 
espaço. 

3. Inscrições grátis em eventos da TDI Brasil: O número de inscrições será de acordo com o nível 
de patrocínio. 

4. Agradecimento em cursos realizados pela TDI Brasil. 
5. Logo impressa na Coletânea Brasileira de Design Inteligente. 
6. Divulgação dos patrocinadores na live da Liga Mackenzie de Design Inteligente. 
7. Agradecimentos no documentário sobre Design Inteligente produzido pela TDI Brasil. 

 

As opções de valores para patrocínio do III TDI RIO, que darão direito aos privilégios su-
pracitados, são as seguintes: 

• Patrocinador Bronze  R$ 1.000,00 

• Patrocinador Prata  R$ 2.000,00 

• Patrocinador Ouro  R$ 5.000,00 

• Patrocinador Diamante  R$ 10.000,00  

• Patrocinador Diamante Plus R$ 20.000,00 
 

(Obs. Caso você deseje apoiar a TDI sem o status de patrocínio, é possível ser um Doador Anô-
nimo. Entre em contato com a equipe para saber mais informações. Estamos abertos a negoci-
ação.) 

O pagamento deverá ser realizado mediante depósito ou transferência bancária para: 
Associação Brasileira do Design Inteligente —TDI Brasil 
CNPJ: 21.225.708/0001-10 
Banco 290 - PagSeguro S.A, Agencia: 0001, C/C 15445273-4 

SEJA UM DOADOR PIX: (chave) 21.225.708/0001-10 
 

Aguardamos ansiosamente seu retorno e a participação de sua empresa. 

 
VENHA FAZER HISTÓRIA COM A TDI BRASIL! 
 

Entre em contato conosco: 

 

contato.tdibrasil@gmail.com 
(49) 8870-7722 Carlos  


