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GRAMADO SUMMIT 2021

O QUE É?
É a mais importante competição de startups do Brasil.
Nela, as empresas expositoras da Gramado Summit na categoria ALPHA,
têm a oportunidade de apresentar seu pitch para uma banca de jurados
selecionados.

A melhor ideia, com o modelo de negócios mais inovador, além de ganhar
o reconhecimento como a melhor startup do maior brainstorming do país,
negocia com a VENTIUR um aporte de R$ 200.000,00, com possibilidade
de chegar em R$ 1.000.000,00 por meio de co-investimento.

1.
DE 25 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2021
Inscrições abertas
> As startups interessadas deverão se inscrever por meio de formulário
disponibilizado pela equipe da Gramado Summit.
> As empresas deverão atender os seguintes pré-requisitos:
- ser expositora da Gramado Summit 2021;
- Startups que resolvam muito bem PROBLEMAS REAIS E RELEVANTES
do setor de atuação;
- em estágio operacional ou pré-operacional;
- ESCALÁVEIS, baseadas em tecnologia e inovação;
- com DIFERENCIAIS ESTRATÉGICOS e MERCADO AMPLO e em crescimento;
- que tenha dois ou mais sócios. Pelo menos um com DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA e um sócio técnico.

2.
22 DE FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2021
> Período de avaliação dos projetos pelo corpo de jurados.
> Nessa etapa, serão selecionadas 12 startups para a fase de apresentação
presencial, que ocorrerá durante a Gramado Summit.

3.
01 DE MARÇO DE 2021
Divulgação das 12 selecionadas
> A listagem com as startups será divulgada nas redes sociais e por meio
de e-mail marketing para a base da Gramado Summit.

4.
10 DE MARÇO DE 2021
> Das 13h às 18h, no espaço da VENTIUR, as 12 startups selecionadas
apresentarão o seu pitch para o corpo de jurados.
> A apresentação de cada startup deverá ter no máximo 10 minutos, dos quais:
- 03 minutos para o pitch
- 05 minutos para perguntas do corpo de jurados
- às 18h, serão anunciadas 06 startups semiﬁnalistas para apresentação
no dia seguinte.

5.
11 DE MARÇO DE 2021
> Das 13h às 18h, no espaço da VENTIUR, as 06 startups semiﬁnalistas
apresentarão o seu pitch para o corpo de jurados.
> Às 18h, serão anunciadas 03 startups ﬁnalistas para apresentação no dia
seguinte, no palco principal da Gramado Summit.

6.
12 DE MARÇO DE 2021
> Às 16h, no palco principal da Gramado Summit, as 03 startups ﬁnalistas
apresentarão o seu pitch para o corpo de jurados.
> Às 16h30, será anunciada a grande campeã da Batalha de Startups 2021,
que receberá o aporte de R$ 200.000,00, com possibilidade de chegar em
R$ 1.000.000,00 por meio de co-investimento.
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