Regulamento Batalha de Pitches/PitchDay
by SEPRORGS

1) Apresentação
A Batalha de Pitches do Festival da Transformação 2018 está sendo organizada e promovida pelo
SEPRORGS, plataforma de negócios da economia digital no Rio Grande do Sul.
Participe desta iniciativa e explore oportunidades como:
1.
2.
3.
4.

Opções de funding com investidores;
Exposição da sua ideia ao público e a mídia do festival;
Receba feedbacks para melhorar o seu pitch ou a sua oferta;
Faça relacionamento com outras startups e público do festival.

2) Participantes
Estarão elegíveis para participação nesta competição as Startups que atenderem os seguintes
critérios:
●
●
●

Startups com no máximo dois anos de fundação (24/11/2016).
Valuation menor que R$ 10 milhões.
Inovação inerente a oferta ou ao modelo de negócios.

3) Inscrições
As inscrições serão realizadas no período de 29/10/2018 à 18/11/2018 no link Batalha dos Pitches ,
sem custo.

4) Seleção
A comissão organizadora analisará as inscrições enviadas de 19/11/2018 à 21/11/2018 e comunicará
as Startups selecionadas por e-mail com a confirmação de sua participação.
Serão selecionadas 16 Startups para a Batalha.

5) Pitches
Os Pitches terão duração máxima de 4 minutos. O período de perguntas e dúvidas da banca
avaliadora terá duração máxima de 2 minutos.
A apresentação dos Pitches das 16 Startups selecionadas será realizada no dia 24/11/2018 pela
manhã.
Haverá uma segunda rodada no período da tarde com a participação das 8 Startups classificadas na
apresentação da manhã.

A programação exata com os horários para apresentação de cada Startup será enviado através do email da inscrição até o dia 22/11/2018.

6) Premiações
1º Lugar: Prêmios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em prêmios, listados e divididos entre os
parceiros abaixo:
●

●
●
●
●

Voucher para utilização em serviços e produtos oferecidos pela ADVB/RS, no período de ano, a
contar a partir do dia 26/11/2018. A utilização é intransferível a outras startups, empresas ou
pessoa física;
1 ano de associação ao SEPRORGS - plano Startup acesso a eventos, palestras e mentorias;
Curso On-Line “A NOVA ECONOMIA” - Startse;
3 meses de assessoria e conteúdo grátis - Aceká Marketing Digital;
6 meses de hospedagem no poa.hub.

2º e 3º Lugar: Prêmios no valor de R$ 5.000,00 para cada uma
●
●
●
●

1 ano de associação ao SEPRORGS - plano Startup acesso a eventos, palestras e mentorias
Curso On-Line “A NOVA ECONOMIA” - Startse
3 meses de assessoria e conteúdo grátis - Aceká Marketing Digital
6 meses de hospedagem no poa.hub

7) Critérios de Avaliação
As Startups serão avaliadas durante seu Pitch respeitando os seguintes critérios:
●
●
●
●

Equipe
Mercado
Inovação
Modelo de Negócios

8) Considerações Finais
Os participantes da Batalha de Pitches autorizam os organizadores, de forma irrevogável e gratuita,
que faça uso de suas imagens e nomes em qualquer publicidade ou comunicação do evento,
veiculadas em meio escrito ou audiovisual.
Em caso de dúvidas ou informações adicionais utilize o e-mail comunicacao@seprorgs.org.br ou
telefone 51 3311.5533.
As decisões da banca avaliadora em relação às Startups vencedoras, bem como sobre eventuais
considerações e resoluções, serão soberanas e irrecorríveis, não cabendo aos participantes contestar
tais decisões.
Ao se inscreverem na Batalha de Pitches, as Startups participantes concordam inteiramente com as
condições citadas neste regulamento.
Eventuais casos omissos no presente Regulamento serão avaliados e julgados pela comissão
organizadora, não cabendo recurso.

