
SEJA UM

PATROCINADOR!



ZABBIX CONFERENCE 
BRAZIL 2022

A Zabbix Conference está de volta! O maior evento sobre monitoramento
com Zabbix ocorrerá no mês de junho de 2022, em São Paulo, no Hotel
Bourbon Convention Ibirapuera, entre os dias 2 e 5 de junho.

O evento tem como proposta contemplar a comunidade de usuários,
parceiros e clientes sobre casos de uso e apresentações técnicas sobre a
plataforma reconhecida globalmente.

O evento será composto de apresentações principais, workshops e
experiências exclusivas. No formato on-line, o evento será gratuito e os
participantes terão acesso ao palco principal e workshops on-line.

Detalhes sobre programação em breve.

Aguarde!



LOCALIZAÇÃO

O evento de imersão ocorre entre os dias 2 e 5 de junho de 2022, no 
Hotel Bourbon Convention Ibirapuera.

Localizado em Moema, ao lado do Shopping Ibirapuera e da estação de 
metrô Eucaliptos, o Hotel oferece facilidades para quem busca conforto e 

comodidade, atendimento de qualidade e serviços completos. 

Com ampla recepção, além de recuo para embarque e desembarque de 
ônibus e vans, o hotel é a opção ideal para realização de eventos, 

hospedagem de grupos e para pessoas que estão na cidade de São 
Paulo a negócios ou lazer.



EVENTOS 
ANTERIORES



Coorganização através de Parceiros Oficiais

Audiência:

Decisores

Potenciais Interessados

Influenciadores



BENEFÍCIOS E 
EXPECTATIVAS



200 participantes 
evento presencial

Maior evento 
sobre Zabbix em 
nível nacional

Expectativa de 
1000 participantes 

on-line

Visibilidade da 

marca em 

ambiente híbrido

Interação direta com 

clientes, entusiastas e 

usuários do Zabbix

Primeira Zabbix
Conference
desde 2019





CATEGORIAS



https://mailchi.mp/zabbix.com/escritorio-latam


Visibilidade do logo do patrocinador
durante as apresentações principais.

Identidade visual apresentada nos
templates de intervalos, almoço e
coffee break.

Anúncio nos informativos do evento.

Identidade Visual e Página dedicada
ao Patrocinador na sessão de
“Patrocinadores”, no site do evento.

Anúncio Individual nas Redes Digitais.

Inserção de Materiais Promocionais
no Kit de Fãs da Zabbix

Entrevista no Blog da Zabbix, em
português.

Oportunidade de 1 (um) Slot de 20 minutos
de apresentação no palco principal do
evento.*

Sala de Patrocinador.**

Oportunidade de conduzir 1 (um) workshop
presencial com duração máxima de 60
(sessenta) minutos.***

2 (duas) credenciais de acesso ao evento na 
modalidade Full Conference 3 Nights.

Exposição em Estande Físico, no
tamanho de 2,50 x 1,80, com 2 (duas)
credenciais de acesso ao estante e Hall
Only [e experiências].

*Apresentação condicionada à submissão de proposta de apresentação e aprovação.

**Sala virtual, com programação exclusiva preparada pelo Patrocinador, disponível nos dias 3 e 4 de junho de 2022.

***Apresentação condicionada à submissão de proposta de apresentação e aprovação.

R$15.000,00



Estande Estande aplicação

- Backdrop com lona impressa inteira
- Monitor 42’’





Visibilidade do logo do patrocinador durante as apresentações principais.

Identidade visual apresentada nos templates de intervalos, almoço e coffee break.

Anúncio nos informativos do evento.

Identidade Visual e Página dedicado ao Patrocinador na sessão de “Patrocinadores”, no site do
evento.

Anúncio Individual nas Redes Digitais.

Oportunidade de conduzir 1 (um) workshop on-line com duração máxima de 60 (sessenta)
minutos.*

1 (uma) credencial de acesso ao evento na modalidade Full Conference 3 Nights.

*Apresentação condicionada à submissão de proposta de apresentação e aprovação.

R$10.500



Visibilidade do logo do patrocinador durante as apresentações principais.

Identidade visual apresentada nos templates de intervalos, almoço e coffee break.

Anúncio nos informativos do evento.

Identidade Visual e Página dedicado ao Patrocinador na sessão de
“Patrocinadores”, no site do evento.

Anúncio Individual nas Redes Digitais.

1 (uma) credencial de acesso ao evento na modalidade Full Conference 3 Nights.

R$6.500,00



Possui dúvidas?

Entre em contato com nossa equipe.

Raphael Maltarollo | Sales Fernanda Moraes | Marketing

raphael.maltarollo@zabbix.com fernanda.moraes@zabbix.com

mailto:raphael.maltarollo@zabbix.com
mailto:fernanda.moraes@zabbix.com

