TESTING PORTUGAL 2018
A Conferência Testing Portugal, já na sua 9ª edição, é a única Conferência de Testes realizada em Portugal. Em 2018 mantem o seu caráter
internacional, iniciado em 2013, alicerçando assim o seu potencial de crescimento. A Associação Portuguesa de Testes de Software, tem o gosto
de o(a) convidar para ser patrocinador da 9ª Edição da Conferência Testing Portugal 2018.
Data da Conferência: 21 de novembro de 2018
Local: Altis Grand Hotel, Lisboa
PÚBLICO ALVO
Software Testers
Quality Assurance Specialists
Developers
Software Engineers
Business Analysts
Web Designers

Project Manages
Enterprise Architects
Software Architects
System Analysts
Students
RH

OBJETIVO DA CONFERÊNCIA
O objetivo da conferência é permitir que profissionais focados na qualidade e testes de software possam trocar experiências com alguns dos
maiores especialistas internacionais, conhecer as novas tendências, melhores práticas e casos de estudo na área ao mesmo tempo que podem
partilhar as suas próprias experiências.
ÁREA DE EXPOSIÇÃO
Para além da conferência e dos workshops que antecedem a própria conferência, existe uma área de exposição e networking dedicada aos
pontos chave acima enumerados. Veja, nas páginas seguintes, mais informação a este respeito.
SUBMISSÃO DE ARTIGOS
Um Comité de programa avaliará, com rigor e independência, todos os artigos submetidos (Call for Papers).
Pretende-se com esta metodologia garantir apresentações independentes sob o lema “feito por testadores para testadores” que, estamos em
crer, potencia a presença dos profissionais da área.
Para mais detalhes, por favor contacte-nos através do e-mail: testing.portugal@pstqb.pt.
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AGENDA
QUARTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO

08h:30m

Check-in (Abertura)

09h:30m

Abertura PSTQB

10h:00m

Keynote Speaker 1

10h:40m

Keynote Speaker (Diamond)

11h:20m

Coffee break

11h:50m

Keynote Speaker 2

12h:30m

Keynote Speaker 3

13h:10m

Almoço

14h:40m

Keynote Speaker 4

15h:20m

Call for Speakers 1

15h:40m

Call for Speakers 2

16h:00m

Call for Speakers 3

16h:20m

Coffee break

16h:50m

Sorteio /Entrega de Prémios

17h:10m

Keynote Speaker 5

17h:50m

Encerramento

A informação acima indicada, poderá sofrer alterações sem aviso prévio. Não obstante, a efetivarem-se alterações, as mesmas serão comunicadas durante o evento.
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MODALIDADES DE PATROCÍNIO
DIAMOND

Patrocínio de um Keynote Speaker
PRESENÇA

(A escolha do Keynote Speaker será realizada em conjunto com a PSTQB; inclui 5
minutos para introdução e apresentação do Speaker)

Keynote Speaker
Colocação de documentação na bolsa entregue aos
participantes
Presença na área de exposição

5 minutos
35 minutos
(Vale 1.000€)

12 m

2

(Vale 5.000€)

GOLD

(Vale 1.000€)
2

(Vale 2.500€)

2.500€

Área de almoço reservado (2)

1.500€

Coffee break (3)

1.000€

(Vale 1.000€)

Sorteio de prémios (4)

1.000€

-

Fitas para crachás (3) (4)

1.200€

Bloco de notas e canetas (4)

1.000€

Bolsa para documentação (3) (4)

1.000€

Documentação nas bolsas (4)

1.000€

PROMOÇÃO

Logótipo do Patrocinador
(Colocado em local e tamanho, em conformidade com a modalidade de patrocínio
aprovada)

Campanha de marketing e comunicação
Artigo de opinião a publicar na newsletter da PSTQB

1 página e meia
(Vale 1.150€)

INSCRIÇÕES

Inscrições gratuitas para colaboradores e/ou parceiros
(Inscrições adicionais, terão um desconto de 10%)

12

(Vale 1.020€)

½ página

SILVER (Opções de Visibilidade)

Área de exposição (6m2)
-

-

6m

SILVER

-

(Vale 905€)

7

(Vale 595€)

2

(Vale 170€)

Convite eletrónico
(Personalizado com o logótipo do patrocinador)

Convites impressos

PÓS-EVENTO

(Com oferta da inscrição para os clientes e prospects utilizadores)

Lista final de participantes
Relatório final do evento
10.000€

5.000€

3.000€ (1)

(1) Inclui a escolha de uma das opções de visibilidade.
(2) Máximo 12 pessoas em espaço reservado na sala do
almoço sem serviço diferenciado.
(3) Um patrocinador único.
(4) O patrocinador é responsável pelo fornecimento do
respetivo material/serviço.
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DIAMOND
PRESENÇA NO EVENTO
Apresentação de 5 minutos, de caráter concetual (não comercial
ou publicitária) para apresentação do Keynote Speaker;
Utilização de 12 m² de área de exposição;
O layout irá depender do local onde se irá realizar o evento;
As atividades do expositor estão circunscritas à sua área de
exposição;
Documentação da empresa na bolsa entregue aos participantes.

PROMOÇÃO NO EVENTO
Destaque do logótipo do patrocinador em todos os meios
promocionais do evento;
Campanha de marketing e comunicação, incluindo convites,
newsletters, anúncios de imprensa, site, Facebook e grupo no
LinkedIn da PSTQB;
Página e meia de artigo de opinião na newsletter da PSTQB e
enviada para todo o mercado.

INSCRIÇÕES
Inscrições gratuitas para 12 colaboradores (desconto de 10% para
inscrições adicionais);
Convite eletrónico personalizado com oferta da inscrição para
clientes e prospects exclusivamente de organizações utilizadoras;
Convites limitados para clientes finais (estes convites são sujeitos
a disponibilidade da sala).

INFORMAÇÃO APÓS O EVENTO
Lista final de participantes no evento, incluindo empresa, nome,
função, e-mail, morada e telefone geral;
Relatório do evento com o perfil dos participantes, avaliação do
evento e das apresentações;
Partilha online para todos os participantes de informação sobre o
evento: fotos, agradecimentos, etc.
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GOLD
PRESENÇA NO EVENTO
Utilização de 6 m² de área de exposição;
O layout irá depender do local onde se irá realizar o evento;
As atividades do expositor estão circunscritas à sua área de
exposição;
Documentação da empresa na bolsa entregue aos participantes.

PROMOÇÃO NO EVENTO
Destaque do logótipo do patrocinador em todos os meios
promocionais do evento;
Campanha de marketing e comunicação, incluindo convites,
newsletters, anúncios de imprensa, site, Facebook e grupo no
LinkedIn da PSTQB;
Meia página de artigo de opinião na newsletter da PSTQB e enviada
para todo o mercado.

INSCRIÇÕES
Inscrições gratuitas para 7 colaboradores (desconto de 10% para
inscrições adicionais);
Convite eletrónico personalizado com oferta da inscrição para
clientes e prospects exclusivamente de organizações utilizadoras;
Convites limitados para clientes finais (estes convites são sujeitos
a disponibilidade da sala).

INFORMAÇÃO APÓS O EVENTO
Lista final de participantes no evento, incluindo empresa, nome,
função, e-mail, morada e telefone geral;
Relatório do evento com o perfil dos participantes, avaliação do
evento e das apresentações;
Partilha online para todos os participantes de informação sobre o
evento: fotos, agradecimentos, etc.
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SILVER
PRESENÇA NO EVENTO
Inclui a escolha de uma das opções de visibilidade (pág.8);
Documentação da empresa, na bolsa entregue aos participantes.

PROMOÇÃO NO EVENTO
Logótipo do patrocinador em todos os meios promocionais do
evento;
Campanha de marketing e comunicação, incluindo convites,
newsletters, anúncios de imprensa, site, Facebook e grupo no
LinkedIn da PSTQB.

INSCRIÇÕES
Inscrições gratuitas para 2 colaboradores (desconto de 10% para
inscrições adicionais);
Convite eletrónico personalizado com oferta da inscrição para
clientes e prospects exclusivamente de organizações utilizadoras;
Convites limitados para clientes finais (estes convites são sujeitos
a disponibilidade da sala).

INFORMAÇÃO APÓS O EVENTO
Lista final de participantes no evento, incluindo empresa, nome,
função, e-mail, morada e telefone geral;
Relatório do evento com o perfil dos participantes, avaliação do
evento e das apresentações;
Partilha online para todos os participantes de informação sobre o
evento: fotos, agradecimentos, etc.
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VISIBILIDADE
Os patrocinadores Silver terão ainda a hipótese de escolher uma das opções seguintes e assim aumentar a sua visibilidade no evento. Para
quem não patrocina o evento como Diamond, Gold ou Silver, pode também optar por um patrocínio de visibilidade:
ÁREA DE EXPOSIÇÃO
A Área de exposição mínima é de 6m2, com uma mesa, duas
cadeiras e um ponto de energia;
As atividades do expositor estão circunscritas à sua área de
exposição.

COFFEE BREAK (PATROCINADOR ÚNICO)
Inserção do logótipo na agenda do evento e no espaço do coffee
break;
Possibilidade de distribuir material (documentação e ofertas)
durante o coffee break;
Possibilidade de colocar material publicitário (roll-up) na zona do
coffee break.

BOLSAS PARA DOCUMENTAÇÃO (PATROCINADOR ÚNICO)
A documentação enviada pelos patrocinadores será colocada nas
bolsas impressas com o logótipo do patrocinador e entregues aos
participantes do evento. Excelente visibilidade após o evento;
O patrocinador é responsável pela produção e envio das bolsas, na
quantidade indicada pela PSTQB.

INSERÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO NAS BOLSAS
Colocação de documentação na bolsa entregue aos participantes
do evento;
O patrocinador é responsável pela produção e envio da
documentação, na quantidade indicada pela PSTQB.

ÁREA DE ALMOÇO RESERVADO (PATROCINADOR ÚNICO)
Possibilidade de colocar material publicitário (logótipo e roll-up);
Máximo 12 pessoas em espaço reservado na sala do almoço sem
serviço diferenciado.

FITAS PARA CRACHÁS (PATROCINADOR ÚNICO)
Fitas impressas com o logótipo do patrocinador. Excelente
visibilidade após o evento;
O patrocinador é responsável pela produção e envio das fitas, na
quantidade indicada pela PSTQB.
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SORTEIO DE PRÉMIOS
Sorteio de prémio oferecido pelo patrocinador, no final do evento;
O sorteio será feito através de um cupão com o logótipo do
patrocinador e a imagem do prémio;
O patrocinador pode produzir o cupão e utilizar o verso para um
questionário sobre os seus produtos/serviços;
O patrocinador é responsável pelo sorteio e entrega do prémio;
Sorteio e entrega do prémio efetuada no palco principal, segundo
a agenda.

BLOCOS DE NOTAS E CANETAS
Os blocos de notas e canetas serão colocados nas bolsas. Caso
outro patrocinador envie este tipo de material para as bolsas, os
blocos de notas e canetas do patrocinador oficial serão entregues
durante a receção;
Excelente visibilidade após o evento;
O patrocinador é responsável pela produção e envio dos blocos de
notas e canetas, na quantidade indicada pela PSTQB.
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ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO

SELEÇÃO DOS PATROCINADORES DIAMOND E GOLD

O critério de atribuição de cada espaço de exposição será aplicado com
base no nível de patrocínio e por ordem de inscrição. O patrocinador que
submeter em primeiro lugar o pedido de patrocínio terá preferência na
escolha do local de exposição.

Se houver mais do que uma empresa a solicitar o patrocínio DIAMOND,
será dada prioridade aquela que se inscrever em primeiro lugar. As
restantes empresas serão patrocinadores GOLD, tendo prioridade perante
as empresas que já tenham efetuado o pedido como patrocinadores GOLD.
O mesmo critério se aplica caso haja mais do que cinco empresas a solicitar
o patrocínio GOLD. Nesse caso, serão automaticamente classificadas como
patrocinadores SILVER, tendo prioridade na escolha das opções de
visibilidade perante as empresas que já tenham efetuado o pedido como
patrocinador SILVER.

Cada espaço de exposição está equipado com uma mesa, duas cadeiras e
um ponto de energia. É também possível, caso seja da preferência do
patrocinador, um espaço vazio no qual pode instalar o seu próprio
equipamento.
As atividades do expositor estão circunscritas à sua área de exposição. Para
mais informações sobre o espaço de exposição e procedimentos, deverá
contactar-nos através do endereço testing.portugal@pstqb.pt.

BILHETE DE ENTRADA
Gratuito para
Associados da PSTQB;
Convite de Patrocinador;
Diamond - tem convites para utilizadores finais (limitados à
disponibilidade da sala);
Gold - tem convites para utilizadores finais (limitados à
disponibilidade da sala);
Silver - tem convites para utilizadores finais (limitados à
disponibilidade da sala).

Uma candidatura não pode ser cancelada após a sua submissão.
A submissão terá que ser efetuada por escrito e ser enviada por
email para testing.portugal@pstqb.pt
As candidaturas DIAMOND e GOLD terão que ser submetidas até
ao dia 15 de setembro de 2018.
Até ao dia 25 de setembro de 2018 terão a resposta se a
candidatura foi ou não aceite para o nível pretendido.
As candidaturas SILVER terão que ser submetidas até ao dia 15 de
outubro de 2018.

Preço de entrada para:
Não convidados
Valor de 85€ (inclui almoço)
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Aprovação de Patrocínio na Conferência
Testing Portugal 2018
Nome:

______________________________________

PRAZOS

MODALIDADES DE PATROCÍNIOS

Diamond

10.000€

Gold

05.000€

Silver

03.000€

Função:

______________________________________
Empresa:

______________________________________

Área de exposição(6m2)

2.500€
(2)

1.500€

Coffee break(3)

1.000€

Sorteio de prémios(4)

1.000€

Fitas para crachás (3) (4)

1.200€

______________________________________

Bloco de notas e canetas(3) (4)

1.000€

Nº Encomenda:

Bolsa para documentação(3) (4)

1.000€

______________________________________

Documentação nas bolsas(4)

1.000€

______________________________________
______________________________________
N.I.F. / N.I.P.C.

Assinatura do(a) Responsável.*

______________________________________

*Com a sua assinatura, está a aceitar os termos e

condições de patrocínio da Conferência Testing
Portugal 2018.

Até ao dia 25 de setembro de 2018 terão a resposta se
a candidatura foi ou não aceite para o nível pretendido.
As candidaturas SILVER terão que ser submetidas até ao
dia 15 de outubro de 2018.

TERMOS E CONDIÇÕES

PATROCÍNIOS ADICIONAIS

Área de almoço reservado

Morada:

As candidaturas DIAMOND e GOLD terão de ser
submetidas até ao dia 15 de setembro de 2018.

(1) Inclui a escolha de uma das opções de visibilidade.
(2) Máximo 12 pessoas em espaço reservado na sala do almoço
sem serviço diferenciado.
(3) Um patrocinador único.
(4) O patrocinador é responsável pelo fornecimento do respetivo
material/serviço.

Faturação: 35% na adjudicação com pagamento a 30 dias e
65% faturados a 60 dias antes do evento, com pagamento
até uma semana após o evento.
Devido ao número limitado de patrocinadores, não serão
aceites desistências. No caso de desistência será cobrado o
valor total do patrocínio.
A PSTQB detém toda a responsabilidade pelo programa e
gestão dos eventos.
A PSTQB reserva-se o direito de alterar a data ou o local do
evento por motivos de força maior.
A PSTQB reserva-se o direito de realizar pequenas
alterações na agenda publicada, incluindo os tempos de
apresentação, em casos de força maior.
A PSTQB tem o direito de coordenar os pedidos de
utilização dos espaços de exposição, de modo a garantir
uma presença adequada de acordo com o espaço
disponível.
Os termos e condições aqui descritos podem ser
modificados a qualquer momento.

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE
A proposta constante do presente documento, incluindo todos
os anexos, contém informações de natureza estritamente
confidencial produzidas pela PSTQB e utilizadas na atividade
comercial. Fica, desde já, expressamente proibida a utilização e
reprodução deste documento, sem o acordo prévio da
organização, para outro fim que não seja a avaliação da
proposta
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