REGULAMENTO – PAVILHÃO TECNOLÓGICO FENASOJA 2020
PÚBLICO-ALVO
Startups de todo o Brasil que possuem produtos ou serviços ligados ao setor do agronegócio.

PERÍODO
27 de Novembro a 06 de Dezembro de 2020

OBJETIVO GERAL
Proporcionar um ambiente de inovação e tecnologia, proporcionando aos visitantes, empresas e
entidades da nossa região, as tendências e novas tecnologias disponíveis atualmente voltadas ao
agronegócio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Proporcionar a todos visitantes a oportunidade de contato com soluções tecnológicas, criando
assim um ambiente de conexão entre passado, presente e o futuro do agronegócio.
Oportunizar contatos de startups do agronegócio com potenciais clientes, parceiros e
fornecedores, expositores e participantes da Fenasoja.

JUSTIFICATIVA
Atualmente as mudanças acontecem rapidamente, as tecnologias progridem e temos o dever de
trazer isso ao alcance de todos, procurando despertar a curiosidade e as oportunidades geradas
pelo avanço do setor agrícola.
A Fenasoja é a maior feira multissetorial do RS e está consolidada como uma grande vitrine do
agronegócio e deseja também ser uma grande vitrine para as novas tecnologias voltadas ao agro.
Muitas startups possuem necessidade de ampliar a rede de contatos e a feira tem mostrado um
grande potencial neste sentido.
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DESENVOLVIMENTO
O convite para a participação no ambiente será disseminado de maneira local entre
Instituições de Ensino e parceiros da Região Noroeste, bem como divulgação nas redes sociais da
Fenasoja 2020 e demais parceiros. Ainda será realizado o convite para parceiros de articulação
estadual e nacional, startups que tenham relação com o setor agrícola.
O local disponível para exposição das startups será o PAVILHÃO TECNOLÓGICO, localizado na
EXPORURAL, conforme localização no Anexo 1. A ambientação geral do espaço será realizada
pela Fenasoja, consistindo na organização do espaço e estrutura de identificação individual, um
painel padrão para inserir a identidade visual da empresa, mesa de apoio coletiva, puffs e
poltronas para os visitantes.
Todas as startups terão direito ao mesmo espaço, mesmo local para exposição de marca e
acesso à internet, tomadas de energia. Os espaços serão divididos de maneira uniforme entre os
inscritos, sendo que o posicionamento interno das startups se dará através de sorteio a ser
realizado pela comissão organizadora.
O ambiente contará com estrutura de auditório para apresentação de cases, palestras e
produtos, bem como para uso das startups para divulgação do seu negócio/produto.
O uso do auditório se dará mediante reserva prévia, conforme disponibilidade de horário e a
prospecção do público será de responsabilidade do expositor.
O ambiente irá contar com poderá contar com outras empresas expositoras com soluções
inovadoras ao agronegócio, bem como outros eventos.

INVESTIMENTO
O espaço será subsidiado pela feira para as startups participantes deste espaço, ficando a
cargo de cada empresa se responsabilizar pelo deslocamento e hospedagem durante o período
de exposição.

REGRAS
Apresentam-se as regras que organizarão as relações da feira e empresas inscritas para
participação no pavilhão tecnológico da Fenasoja.
1. Para este espaço são desejadas startups que para este contexto serão consideradas
aquelas em fase inicial de desenvolvimento de bens ou serviços inovadores, com
potencial de crescimento rápido.
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2. Os bens ou serviços oferecidos pela empresa devem estar ligados ao setor agrícola;
3. O período de exposição neste espaço será parcial em relação aos dias da Fenasoja,
devendo a startup indicar no momento da inscrição qual o período de interesse de
exposição. O espaço será preenchido em formato de rodízio, sendo que os períodos que
podem ser escolhidos são:


Período 1: 27/11 a 01/12



Período 2: 02/12 a 6/12



Período 3: 27 de Novembro a 06 de Dezembro de 2020
OBS: A participação em período integral da feira será avaliado pela Comissão de
Tecnologia e Desenvolvimento, conforme disponibilidade das inscrições;

4. Realizar a inscrição dentro do prazo estabelecido no cronograma deste edital.
5. Após a divulgação a empresa terá o prazo de 7 dias para fechamento da proposta de
aquisição do espaço e participação.
6. Caso sejam inscritas 2 ou mais empresas com propostas similares de bens e serviços, a
Comissão de Tecnologia da Fenasoja se reserva o direito de analisar a participação de
ambas em períodos diferentes, e ainda a definição por apenas uma das inscritas
considerando o potencial de agregação de valor para o evento.

CRONOGRAMA
10/03/2020 – Lançamento e Abertura das inscrições para as Startups através da Landing Page
no site www.fenasoja.com.br
25/03/2020 – Fechamento das inscrições iniciais
Novo prazo das inscrições serão informadas através das redes sociais da feira e através do site
da Fenasoja.
Previsão – Setembro de 2020
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ANEXOS
1. Mapa de localização Pavilhão Tecnológico
https://www.fenasoja.com.br/mapa
Números da Fenasoja
https://www.fenasoja.com.br/feira
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