Manual do Visitante
GRAMADO SUMMIT 2021

Sim, nós também estamos ansiosos
para a Gramado Summit 2021.
Por isso, preparamos esse Manual de Sobrevivência para garantir 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.

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

A Gramado Summit 2021 acontece no Centro de Feiras Serra Park,
ocalizado na rua Henrique Belotto, Bairro Três Pinheiros, em Gramado/RS.

10, 11 e 12 de março de 2021
das 09h às 19h30

DOCUMENTAÇÃO
Para acessar o evento, lembre-se de ter em mãos a sua credencial
impressa, bem como seu documento de identidade ou CNH.

3 PALCOS DE CONTEÚDO
Serão três palcos de conteúdo simultâneos com os grandes nomes do
empreendedorismo nacional e internacional. Para não perder nenhum dos
seus cases favoritos, conﬁra a programação completa e faça sua agenda
utilizando nosso aplicativo (você vai poder baixar ele no dia do evento).

+100 EMPRESAS NA FEIRA
Empresas de todos os tamanhos estarão no evento. Para absorver tanta
inovação e verdadeiramente mudar o rumo da sua empresa/carreira com o
auxílio 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! Leve cartões de visita para trocar com outros empreendedores ;)

ALIMENTAÇÃO
A área de alimentação contará com buffet e quiosques de alimentação
para que ninguém viva uma imersão no futuro de estômago vazio. O valor
do restaurante em cada um dos dias é de R$35, com cardápio especial e
bebida não alcoólica inclusa. Nos quiosques, o valor é diferenciado.
Também temos opção de piqueniques a céu aberto.

RELAXXX ;)
Além de oferecer diversas opções de conteúdo, networking e negócios, o
evento também possui inúmeras atividades de relax, como espaços para
distração, patinete, jogos, maquiagem, barbeiro etc.

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

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 e organizar a sua agenda.

Local do evento

SERRA PARK
R. Henrique Belotto - Três Pinheiros
95670-000 Gramado RS

Organização:
Summit Hub Eventos de Inovação Eireli
CNPJ: 10.770.168/0001-30
Gramado – RS – Brasil
95670-000
www.gramadosummit.com
+55 (54) 98146 7069

Fale conosco
contato@gramadosummit.com
+55 (54) 98146 7069

PROTOCOLO DE SEGURANÇA
Para promover um ambiente seguro a todos os participantes,
desenvolvemos um Protocolo de Segurança, baseado em diretrizes
de distanciamento social e medidas propostas pelo Governo.
Para entender o que será feito no evento, acesse este link.

CÓDIGO DE CONDUTA
Nós acreditamos que o respeito é fundamental para mudar o mundo.
Então, para combater qualquer tipo de assédio ou desrespeito,
disponibilizamos mais uma vez nosso Código de Conduta.
Você pode acessá-lo neste link.

Caso você se sinta ofendido, procure alguém do nosso time ou envie um
e-mail para vania@gramadosummit.com

