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Manual do Visitante

Prepare-se
para a maior 
imersão em 
inovação da
sua carreira



// 2

ÍNDICE



// 3

Vamos começar pelo cronograma de horários? Desta forma, 
você se mantém organizado ao longo do dia. 

A Gramado Summit 2022 acontece no CENTRO DE FEIRAS 
SERRA PARK,
localizado na rua Henrique Belotto, bairro Três Pinheiros, em 
Gramado/RS.

Dias: 12, 13 e 14 de abril de 2023
Horário: Das 8h30 às 21h 

// O credenciamento do evento inicia às 8h. Organize seu dia, 
tome um belo café da manhã e chegue com antecedência 
para evitar filas. Nesse momento é importante estar com seu 
ingresso em mãos - o voucher está disponível no seu e-mail. 

// Palcos: os palcos iniciam de maneira simultânea, a partir 
das 9h30. Em nosso site, na área de programação, você pode 
conferir os horários e destacar suas palestras favoritas. A pro-
gramação se encerra às 19h.
 
// Feira de Negócios: os estandes e atrações recebem o públi-
co das 8h30 às 19h. 

// Sunset: a partir das 17h, o evento disponibilizará um espaço 
de networking e descontração, chamado Conteúdo Bar. Por 
lá, você poderá curtir, fazer conexões e, claro, experimentar 
boas bebidas. Ele fica aberto até 21h.

Sim, nós também estamos ansiosos para a 
Gramado Summit 2023.

Por isso, preparamos esse Manual de Sobrevivência para ga-
rantir que você esteja preparado para todas as atividades do 
maior brainstorming da América Latina.

Se liga nos itens abaixo e lembre-se de ter essas informações 
sempre em mãos. Ele poderá sanar todas as suas dúvidas 
durante o evento.
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LOCAL E
HORÁRIOS

https://www.gramadosummit.com/programacao
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7 PALCOS DE
CONTEÚDO

2 //

DOCUMENTAÇÃO
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+500 EMPRESAS
NA FEIRA

Para acessar o evento, lembre-se de ter em mãos 
o seu voucher, e seu documento de identidade ou 
CNH. 

Serão sete palcos de conteúdo simultâneos com os 
grandes nomes do empreendedorismo nacional. 
Para não perder nenhum dos seus cases favori-
tos, confira a programação completa e faça sua 
agenda utilizando nosso aplicativo (você vai poder 
baixar ele alguns dias antes do evento). 

Empresas de todos os tamanhos estarão no evento. 
Para absorver tanta inovação e verdadeiramente 
mudar o rumo da sua empresa/carreira com o au-
xílio da tecnologia, dê uma olhada prévia em todas 
as marcas que estarão na feira. Nós queremos te 
fazer ver o mundo de uma forma diferente!

https://www.gramadosummit.com/expositores
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ALIMENTAÇÃO
A área de alimentação contará com buffet e quios-
ques de alimentação para que ninguém viva uma 
imersão no futuro de estômago vazio. Além disso, 
teremos food trucks na parte de fora dos pavilhões. 
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ESPAÇO BUSINESS
Também contamos com uma área especial para 
reuniões e rodadas de negócios. Além deste espa-
ço, você encontrará muitas outras opções de locais 
para ligações e encontros em estandes especiais.  
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RELAXXX ;)
Além de oferecer diversas opções de conteúdo, 
networking e negócios, o evento também possui 
inúmeras atividades de relax, como espaços para 
distração e diversão.

8 //

CLIMA
É importante ficar atento ao clima. Afinal, estamos 
em Gramado, na Serra Gaúcha. Sempre pode rolar 
aquele friozinho de noite. Não esqueça de colocar 
um casaco na mala! :D

Confira a previsão do tempo aqui!

https://weather.com/pt-BR/clima/hoje/l/597d484348fa27a4f81f9331ca9906537361063a2794b9884671f267f8f5fd5d
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CONTEÚDO BAR
A partir das 17h, o evento disponibilizará um espaço 
de networking e descontração, chamado Conteú-
do Bar. Por lá, você poderá curtir, fazer conexões e, 
claro, experimentar boas bebidas. Ele fica aberto 
até 21h. 
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CÓDIGO DE
CONDUTA
Nós acreditamos que o respeito é fundamental 
para mudar o mundo. Então, para combater qual-
quer tipo de assédio ou desrespeito, disponibiliza-
mos mais uma vez nosso Código de Conduta.
Você pode acessá-lo neste link. 

Caso você se sinta ofendido, procure alguém do 
nosso time.

9 //

APLICATIVO
O relacionamento entre todos os visitantes pode 
ser ainda melhor se você estiver com o aplicativo 
oficial do evento em mãos. Por meio dele, você 
pode conhecer pessoas, organizar a sua agenda, 
encontrar atrações da feira e da programação no-
turna, além de ter acesso a descontos de parceiros.

https://www.gramadosummit.com/informacoes/codigo-de-conduta
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.yazo.gramado2022
https://apps.apple.com/au/app/gramado-summit-2022/id1617116131
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FALE 
CONOSCO
contato@gramadosummit.com
+55 (54) 9.9653 5427

www.gramadosummit.com

http://www.gramadosummit.com
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