
 

 

 

 

Plano de Patrocínio 
 

 OWASP Paraíba Day 2012 
 
Evento: 20 de Janeiro 

Local: IFPB, João Pessoa, PB 



 

Ciclo de Conferências do OWASP Day 

Sobre o OWASP 

O Open Web Application Security Project (OWASP) é um 
projeto aberto voltado para promover a segurança de 
aplicações no uso por empresas, entidades educacionais e 
pessoas em todo o mundo. Disponibilizando farto material 
de leitura para pessoas com diversos níveis de 
 conhecimento, guias de melhores práticas em processos 
de desenvolvimento e linguagens de programação e 
ferramentas de código livre para testes de segurança, o 
OWASP tornou-se em pouco tempo uma das referências 
mundiais quando o assunto é Segurança em Aplicações. 
 
 
 
 

Sobre o OWASP Paraíba Day 

O OWASP Day é considerado o mais importante circuito de 
eventos locais dedicados a Segurança de Aplicações e 
desde 2009 é apresentado em diversos países nas 
Américas, Europa e Ásia. Esta é uma forma de divulgar a 
OWASP, seus projetos e o vasto mundo da Segurança em 
Aplicações que existe hoje em dia e mostrar que o mercado 
necessita de mais profissionais qualificados. 
 
 
 
 

O que esperar do Paraíba Day 2012 

A primeira edição do OWASP Paraíba Day 2012 será 
realizada no dia 20 de Janeiro de 2012, em João Pessoa. 
Iniciada por uma palestra de apresentação da OWASP e 
seus projetos, o evento irá ocorrer em seguida com uma 
trilha única dedicada as mais avançadas técnicas e 
assuntos em Segurança de Aplicações. Em cada um dos 
turnos da conferência, um keynote speaker amplamente 
respeitado pela comunidade de Segurança da Informação 
fará sua contribuição fazendo a abertura das sessões com 
temas de interesse geral. 

 
 
 

Mano Paul palestrando no AppSec Brazil 2010. 

Vista do público durante o OWASP AppSec Brazil 

2010 em Campinas, SP. 

OWASP AppSec US 2008, NY. 

 



 

Porque patrocinar o OWASP Paraíba Day 2012? 

 

Um Evento Singular 
 

O OWASP Paraíba Day é o primeiro e único evento 
nordestino totalmente dedicado a Segurança de Aplicações 
e se consolida como um encontro único de pesquisadores, 
arquitetos de sistemas, líderes e gestores técnicos de 
empresas de grande porte. 
Este evento sempre atrai uma audiência regional 
interessada em conhecer as tendências e caminhos futuros 
da segurança em aplicações, e além da cobertura 
proporcionada pela mídia local é divulgado em canais 
dedicados à segurança que atingem profissionais de todo o 
mundo. 
 

Benefícios para os Patrocinadores 
 
Como patrocinador do OWASP Paraíba Day 2012, a sua 
marca estará associada a este cenário e sua empresa terá 
acesso exclusivo a todos os participantes e clientes 
potenciais através de exposição em itens que serão 
distribuídos para os congressistas, eventos locais e sociais 
para o público e em todos os canais eletrônicos utilizados 
para divulgação. 
A nossa previsão é que o evento atraia mais de 100 
participantes de todo o Nordeste. Mostrando assim o 
potencial que a região tem a para a realização de eventos 
de maior porte sobre o assunto. 

Como Patrocinar 
 
O OWASP é mantido pela Fundação OWASP, estabelecida 
nos EUA como uma entidade sem fins lucrativos e que 
administra os recursos financeiros do Projeto. O patrocínio 
pode ser realizado através de contribuições diretas para 
esta Fundação ou localmente dependendo da cota 
escolhida e melhor opção operacional para o patrocinado. 
 

Patrocínio Direto 
 
Os patrocinadores podem negociar as cotas com os 
membros do Comitê Organizador no Brasil e 
posteriormente realizar a transferência de fundos 
diretamente para a conta corrente referente, arcando com 
as despesas bancárias e impostos referentes. Uma vez 
acusada a transferência, as questões operacionais serão 
tratadas localmente e o patrocinador poderá ter acesso aos 
recursos e oportunidades relacionadas a cota adquirida. 
 

Patrocínio com Produtos  
 
Em algumas das opções de cotas estão produtos para 
serem utilizados pelos congressistas durante a 
Conferência, tais como almoços, festas e componentes do 
kit que será entregue durante o cadastramento. Os 
patrocinadores que escolherem este tipo de cota podem 
pagar diretamente aos fornecedores e informar o Comitê 
Organizador, reduzindo assim a burocracia no processo e 
garantindo a exposição de sua marca dentro da 
Conferência e nos canais de mídia utilizados. 

 

Patrocínio de Membros Corporativos 
 
Todas as oportunidades de patrocínio recebem um 
desconto significativo quando a empresa faz parte do grupo 
de Membros Corporativos do OWASP, que garante não só 
este benefício como ainda o acesso a diversas outras 
oportunidades em todos os países onde a OWASP mantém 
Capítulos.  
Veja mais em http://www.owasp.org/membership 
 

OWASP Paraíba Day na Internet 

 Website na Wiki da OWASP 
 
https://www.owasp.org/index.php/OWA
SP_Paraiba_Day_2012 

 Facebook 
 
https://www.facebook.com/events/322
215384457314/ 

 Twitter 
 
http://www.twitter.com/owasppb 

 Contate o comitê 
 
magno.logan@owasp.org 
 

 

https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Paraiba_Day_2012
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Paraiba_Day_2012
https://www.facebook.com/events/322215384457314/
https://www.facebook.com/events/322215384457314/
http://www.twitter.com/owaspb


 

Categorias para Patrocínio do Evento 

 

Item Ouro Prata Bronze 

Estande no 
Evento 

• 1 com localização 
privilegiada 

• 1 com escolha de 
localização 

• 1 sem escolha de 
localização 

Posicionamento 
de Logotipo 

• Website do Evento 
 
•  Folders do Evento 
 
• Todos os banners do 
Evento 
 
• Inserção no topo 

• Website do Evento 
 
•  Folders do Evento 
 
• Todos os banners do 
Evento 
 
• Inserção após a categoria 
Ouro 

• Website do Evento 
 
•  Folders do Evento 
 
• Banners de entrada 
apenas 
 
• Inserção após a 
categoria Prata 

Posicionamento 
de Descrição 
da Empresa 

• Folders do Evento 
 
 Agenda de Apresentações 

• Folders do Evento • Nenhum 

Inscrições 
incluídas no pacote 

3 2 1 

Investimento 

 R$ 1.000,00 R$ 500,00 R$ 200,00 

 

 

 


