
Oportunidades de patrocínio  
para o 9º WRNP

Promovido pela Rede Nacional de Ensino e  
Pesquisa desde 1999, o Workshop RNP (WRNP) 
é um evento anual voltado às aplicações avan-
çadas e às redes acadêmicas de alto desempe-
nho. O encontro reúne a elite da comunidade 
de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias 

de comunicação e informação (TIC), além de  
representantes de entidades governamentais  
e de empresas e convidados estrangeiros.

A 9ª edição do WRNP será realizada nos dias 

26 e 27 de maio, no Rio Othon Palace Hotel, no 

bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ). 

O workshop ocorrerá durante o 26º Simpósio 

Brasileiro de Redes de Computadores e Siste-

mas Distribuídos (SBRC), um dos mais tradicio-

nais e conceituados eventos nacionais na área.

O público esperado no 9º WRNP é de 300 parti-

cipantes, sem contar as pessoas que assistem 

às transmissões on-line das palestras.

Grandes chances de parcerias entre os se-
tores privado, acadêmico e Governamental

A participação no WRNP oferece grandes opor-

tunidades para a formação de parcerias entre 

os setores privado, acadêmico e governamen-

tal, visando ao desenvolvimento de redes de 

alta velocidade no país. 

Sem dúvida, esta é uma ótima oportunidade 

para a exposição das empresas e para a divul-

gação de seus produtos e serviços para um 

público especializado.

Nos workshops anteriores, a RNP contou com 

a parceria de empresas como Cisco, Copel, Em-

bratel, Extreme Networks, Foundry, Furukawa, 

Global Crossing, IBM, Impsat, Intel, Inter Quat-

tri, Juniper, Marconi, Metro Cable, Nevoa, Nor-

tel Networks, Oi, Omega Engenharia, Padtec, 

Plant Engenharia, Siemens, Sun e 3COM.

o evento tem forte impacto na comunidade 
de redes no Brasil

A RNP oferece às empresas a possibilidade de 

patrocinar o 9º Workshop RNP, um evento com 

forte impacto em toda a comunidade de redes 

do Brasil. As contrapartidas aos apoios são va-

riadas e visam a divulgar a marca, os produtos 

e soluções do patrocinador em materiais im-

pressos e mídias diversas.

A empresa poderá escolher a modalidade de 

patrocínio de sua preferência (ver tabela no 

verso deste folheto). Os investimentos ofe-

recidos em cada modalidade de patrocínio 

poderão ser feitos na forma de recursos finan-

ceiros ou serviços para a realização do evento. 

A divulgação do material de propaganda da 

empresa (pastas, vídeos ou brindes) está rela-

cionada à modalidade de patrocínio escolhida. 

O número de patrocinadores é limitado.



A RNP é uma associação privada sem fins 

lucrativos, qualificada como organização so-

cial desde 2001. Trabalha sob supervisão do 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), com 

recursos de projetos, do MCT e do Ministério 

da Educação.

apoio ao ensino, à pesquisa e à inovação

Responsável pela introdução da Internet no 

Brasil, a RNP tem como missão promover o 

uso inovador de redes avançadas no país. Para 

isto, construiu o primeiro backbone óptico na-

cional da América Latina, a rede Ipê, e desen-

volve projetos em áreas estratégicas e tecnolo-

gias de ponta, tais como redes sem-fio do tipo 

mesh, TV digital, VoIP, grades computacionais 

e certificação digital, entre outras.

A rede Ipê alcança os 26 estados da federação 

e o Distrito Federal, interligando mais de 400 

instituições de ensino superior e de pesquisa e 

cerca de um milhão de pessoas. Está conecta-

da às redes acadêmicas latino-americana, eu-

ropéia e norte-americana, além de ter conexão 

própria à Internet mundial. Esta infra-estrutura 

dá suporte a importantes pesquisas nos cam-

pos da telessaúde, astronomia, biotecnologia, 

física de altas energias, meteorologia etc.

rnp: promovendo o uso inovador de redes 
avançadas no Brasil

Sobre a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)

  Modalidades

  Platina Ouro Prata Bronze

 R$ 35 mil 25 mil 15 mil 8 mil

Exibição de DVD do patrocinador nos intervalos do evento  

Destaque no jantar de confraternização  	

Banner do patrocinador em destaque, durante o evento  	

Material do patrocinador na pasta do evento  	 	

Logotipo do patrocinador no material de divulgação do evento 	 	 	

Logotipo do patrocinador na homepage do workshop  	 	 	

Logotipo do patrocinador no banner oficial do evento  	 	 	

Menção de apoio institucional nas divulgações escritas  	 	 	  

Inscrições gratuitas  6 4 2 1

Para informações adicionais sobre patrocínio, escreva para eliane@rnp.br


