


 TEM ACESSO INCOMPARÁVEL aos produtos e tecnologias da ciência 
da vida, industriais, bioquímicos e ambientais de toda a América 
Latina;

 Está na vanguarda das ÚLTIMAS INOVAÇÕES DA INDÚSTRIA;

 Realiza ILIMITADAS REUNIÕES FACE-A-FACE com potenciais parceiros;

 Fica sabendo mais sobre a indústria de venture capital e outras 
OPORTUNIDADES DE FINANCIAMENTO NA AMÉRICA LATINA;

 Interage com os órgãos governamentais locais, centros de pesquisas, 
clusters e empresas que irão ajudá-lo a TER SUCESSO NO MERCADO 
DE BIOCIÊNCIAS DA AMÉRICA LATINA.

#QuemParticipa

Um evento imperdível para explorar as inovações e
oportunidades do crescente mercado latino-americano
de biotecnologia.

Agentes do setor de todo o mundo estarão no evento
para discutir tendências, debater os desafios da
indústria, assistir a apresentações de empresas, realizar
reuniões de negócios face-a-face e aprender mais sobre

as possibilidades de investimento.

Não Fique de Fora



BLA 2018
(Expectativa)

EVOLUÇÃO 2014 2015 2016

Participantes 462 559 577 600

Empresas 256 288 318 350

Países 25 24 28 30

Reuniões 1.337 1.753 2.354 2.500

Fatos & Números Esperados

10
Apresentações

de Startups

350+
Empresas
Inscritas

15+
Investidores

10+
Plenárias
& Sessões

2.500+
Solicitações de 

Reuniões 

600+
Participantes

Inscritos

20+
Países



América Latina

Europa

África

EUA & Canadá

Ásia & Oriente Médio

C-Level (CEO, CFO, CSO, COO, Chairman, Fundador, 
Presidente, Vice-Presidente, etc.)

Executive Level (Diretor, Gerente, Business 
Development, etc.)

Outros (Coordenador, Analista, Professor, 
Pesquisador, Especialista, Consultor, etc.)

#QuemParticipa

Junte-se a tomadores de decisão e agentes de inovação, tais como:

 Executivos da Indústria;
 Empreendedores & Startups;
 Investidores & Financiadores;
 Pesquisadores, Universidades & Centros de Pesquisa;
 Aceleradoras, Incubadoras e Associações;
 Representantes Governamentais;
 Prestadores de Serviços (Consultores, Escritórios de PI, Trade Offices, etc.);
 Entre outros…



… e muito mais!

Discutindo Inovações da Bioindústria

Oportunidades de 
Mercado

Saúde Humana

Recursos Humanos

Biotecnologia
Industrial

Cooperação
Internacional

Investimento & 
Financiamento

Agrobiotecnologia
& Alimentos

Saúde Animal

Ambiente
Regulatório

Propriedade
Intelectual

Processamento
Industrial & 
Cosméticos

SEGMENTOS:

TÓPICOS:

Meio Ambiente &
Recursos Naturais



Uma oportunidade valiosa para conhecer
e interagir com os principais atores no
setor de ciências da vida, bem como
grandes empresas, hospitais,
laboratórios, universidades, agências
públicas, investidores e empreendedores.

Conheça a geografia da inovação em
Ciências da Vida na América Latina
através de startups que estão criando
soluções de alto impacto, bem como
empresas que já trilharam o caminho
para o sucesso.

Fique a par do que está acontecendo em
todo o mundo, aprendendo e se
inspirando com quem está na vanguarda
da inovação global. O evento contará
com a participação de importantes
palestrantes da cena internacional.

NETWORKING STARTUPS EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS 

Diferenciais



Estrutura do Programa

04 DE SETEMBRO 

08:30 – 18:00 Credenciamento

09:00 – 09:30 Abertura

Arena de Inovação
(estandes de 
patrocinadores, 
instituições e startups)

09:30 – 10:45 Plenária | Curando, Alimentando e Abastecendo o Mundo

10:45 – 11:00
Sessão 1 | Indústria 4.0, Big Data, AI e Edição Genética

11:00 – 12:00

BIO One-on-One 
Partnering™ Meetings 
(reuniões de 30 
minutos cada)

12:00 – 13:00 Almoço de Negócios

13:00 – 14:15 Sessão 2 | Futuro da Saúde Sustentável

14:15 – 14:45 Fireside Chat

14:45 – 16:45 Session 3 | Ambiente Regulatório para Biológicos

16:45 – 18:00 Sessão 4 | Proteção à Propriedade Intelectual no Século 21

18:00 – 19:30 Demoday BioStartup Lab – Rodada Interfarma 2

18:00 – 21:00 Coquetel de Networking

05 DE SETEMBRO 

08:30 – 14:00 Credenciamento

09:00 – 10:30 Sessão 5 | Corporate Venture & Innovation Labs na América Latina

BIO One-on-One 
Partnering™ Meetings 
(reuniões de 30 
minutos cada)

Arena de Inovação
(estandes de 
patrocinadores, 
instituições e startups)

10:30 – 12:00 Sessão 6 | Empreendedorismo Latino-Americano em Saúde

12:00 – 13:00 Almoço de Negócios

13:00 – 14:30 Sessão 7 | Avanços na Bioeconomia por Meio da Biologia Sintética

14:30 – 16:00 Sessão 8 | Promessa da Biotecnologia Agrícola para um Mundo Sustentável

16:00 – 17:30 Competição de Startups

17:30 – 19:00 Coquetel de Encerramento

Clique aqui
para ver o 
programa
atualizado

http://biolatinamerica.com/program/
http://biolatinamerica.com/program/
http://biolatinamerica.com/program/


Estrutura da Conferência

AUDITÓRIO

ARENA 
DE INOVAÇÃO

PARTNERING

AUDITÓRIO

PARTNERING ARENA DE INOVAÇÃO



DEMODAY BioStartup Lab
Rodada 02 INTERFARMA

O BioStartup Lab é, ao mesmo tempo, uma metodologia e um programa
criado pela Biominas Brasil para acelerar o surgimento de startups em áreas
do setor de ciências da vida.

Neste ano, se realizará a sua segunda edição do programa em São Paulo, em
parceria que se renova com a INTERFARMA. E nesta nova edição, contará
com a participação da ABIMED – Associação Brasileira da Indústria de Alta
Tecnologia de Produtos para a Saúde, da ANAHP – Associação Nacional de
Hospitais Privados, e da ABRADIMEX – Associação Brasileira dos
Distribuidores de Medicamentos Especiais e Excepcionais.

O Demoday do BioStartup Lab é um evento de encerramento do programa,
onde é realizada uma feira expositiva com as equipes que chegaram até o
final do programa e onde as melhores equipes apresentam os pitchs com a
evolução do seu negócio no palco do Demoday.



APRENDA SOBRE A INDÚSTRIA
Painéis de discussões sobre temas de interesse do setor de ciências da vida e sobre
oportunidades de investimento neste mercado.

REUNA-SE COM PORTENCIAIS PARCEIROS
Reuniões agendadas através do sistema BIO One-on-One Partnering™ e encontra seus
próximos parceiros.

DESCUBRA NOVAS TECNOLOGIAS
A Competição de Startups permitirá que startups inovadoras contem suas histórias para uma
plateia influente e, finalmente, promover o desenvolvimento de novas tecnologias
importantes que expandirão o pipeline da indústria.

OPORTUNIDADE DE MARCAS
Participar como expositor na “Arena de Inovação” maximiza a sua visibilidade ante os
participantes da conferência, promovendo uma maior interação com potenciais clientes,
fornecedores e investidores.

Oportunidades de Negócios



CATEGORIAS DE PATROCÍNIO BIOSTARTUP LAB PREÇO*

ALFA 50.000 BRL 17,000 USD

BETA 20.000 BRL 7,000 USD
*A opção de pagamento em reias
(BRL) é exclusiva para Brasileiros.

Cotas de Patrocínio

CATEGORIAS DE PATROCÍNIO BIO LATIN AMERICA PREÇO*

PREMIUM 200.000 BRL 60,000 USD

PLATINUM 150.000 BRL 45,000 USD

OURO 100.000 BRL 30,000 USD

PRATA 70.000 BRL 20,000 USD

BRONZE 40.000 BRL 15,000 USD

CONFERENCE 20.000 BRL 7,000 USD



PATROCÍNIO PREMIUM
 Reconhecimento como Handbag sponsor (1 oportunidade)

 Estande exclusivo (12m²) 

 Uma (1) cabine de reunião exclusiva na área de partnering

 Speaking opportunity (privilégio de nomear 1 palestrante para uma sessão que será 
determinada no decorrer da elaboração da programação)

 15 Inscrições

 Reconhecimento como patrocinador no site do evento (com hiperlink para o site do 
patrocinador), material promocional e e-mails marketing de divulgação do evento

 Projeção da logomarca na parede do auditório principal

 Logomarca em sinalizações (banners, TVs)

 Material na mesa de patrocinadores

 Material na bolsa dos participantes, sendo brinde e/ou flyer

 Perfil no catálogo

 Anúncio de 1 página no catálogo

 Menção de agradecimento na abertura do evento

 Exibição de teaser (vídeo) promocional de 2 min. logo após a abertura do evento

 6 postagens nas redes sociais do evento sobre o patrocínio

R$ 200mil
• Sujeito à disponibilidade



PATROCÍNIO PLATINUM

R$ 150mil 

 Reconhecimento como Partnering sponsor (1 oportunidade)

 Estande exclusivo (12m²) OU cabine de reunião exclusiva na área de partnering

 Speaking opportunity (privilégio de nomear 1 palestrante para uma sessão que será 
determinada no decorrer da elaboração da programação)

 10 Inscrições

 Reconhecimento como patrocinador no site do evento (com hiperlink para o site do 
patrocinador), material promocional e e-mails marketing de divulgação do evento

 Logomarca em sinalizações (banners, TVs)

 Material na mesa de patrocinadores

 Material na bolsa dos participantes, sendo brinde e/ou flyer

 Perfil no catálogo

 Anúncio de 1 página no catálogo

 Menção de agradecimento na abertura do evento

 6 postagens nas redes sociais do evento sobre o patrocínio

• Sujeito à disponibilidade



PATROCÍNIO OURO
 Reconhecimento como Reception sponsor (1 oportunidade) 

 Cabine de reunião exclusiva na área de partnering

 Speaking opportunity (privilégio de nomear 1 palestrante para uma sessão que será 
determinada no decorrer da elaboração da programação)

 8 Inscrições

 Reconhecimento como patrocinador no site do evento (com hiperlink para o site do 
patrocinador), material promocional e e-mails marketing de divulgação do evento

 Logomarca em sinalizações (banners, TVs)

 Material na mesa de patrocinadores

 Material na bolsa dos participantes, sendo brinde e/ou flyer

 Perfil no catálogo

 Anúncio de 1 página no catálogo

 Menção de agradecimento na abertura do evento

 4 postagens nas redes sociais do evento sobre o patrocínio

R$ 100mil
• Sujeito à disponibilidade



PATROCÍNIO PRATA
 Reconhecimento exclusivo como Coffee-break sponsor (4 oportunidades) 

 Cabine de reunião exclusiva na área de partnering

 Speaking opportunity (privilégio de nomear 1 palestrante para uma sessão que será 
determinada no decorrer da elaboração da programação)

 6 Inscrições

 Reconhecimento como patrocinador no site do evento (com hiperlink para o site do 
patrocinador), material promocional e e-mails marketing de divulgação do evento

 Logomarca em sinalizações (banners, TVs)

 Material na mesa de patrocinadores

 Material na bolsa dos participantes, sendo brinde e/ou flyer

 Perfil no catálogo

 Anúncio de 1 página no catálogo

 Menção de agradecimento na abertura do evento

 3 postagens nas redes sociais do evento sobre o patrocínio

R$ 70mil 
• Sujeito à disponibilidade



PATROCÍNIO BRONZE
 Speaking opportunity (privilégio de nomear 1 palestrante para uma sessão que será 

determinada no decorrer da elaboração da programação)

 4 Inscrições

 Reconhecimento como patrocinador no site do evento (com hiperlink para o site do 
patrocinador), material promocional e e-mails marketing de divulgação do evento

 Logomarca em sinalizações (banners, TVs)

 Material na mesa de patrocinadores

 Material na bolsa dos participantes, sendo brinde e/ou flyer

 Perfil no catálogo

 Menção de agradecimento na abertura do evento

 2 postagens nas redes sociais do evento sobre o patrocínio

R$ 40mil 
• Sujeito à disponibilidade



PATROCÍNIO CONFERENCE
 3 Inscrições

 Reconhecimento como patrocinador no site do evento (com hiperlink para o 
site do patrocinador), material promocional e e-mails marketing de 
divulgação do evento

 Logomarca em sinalizações (banners, TVs)

 Material na mesa de patrocinadores

 Perfil no catálogo

 Menção de agradecimento na abertura do evento

 1 postagem nas redes sociais do evento sobre o patrocínio

R$ 20mil
• Sujeito à disponibilidade



PATROCÍNIO ALFA
COTA DE PATROCÍNIO DO DEMODAY BIOSTARTUP LAB - RODADA 02 - INTERFARMA

 Exclusividade como patrocinador do Demoday

 Speaking opportunity (privilégio de fala de até 5 minutos na abertura do Demoday)

 3 Inscrições para participar do evento completo (Demoday + BIO Latin America 2018)

 Gravação de entrevista durante o Demoday, que é divulgado nas redes sociais do BioStartup Lab e incluído no 
vídeo promocional deste programa.

 Reconhecimento como patrocinador do Demoday no material promocional e e-mails marketing de divulgação 
do Demoday, incluindo post em redes sociais do BioStartup Lab;

 Logomarca em sinalizações do Demoday (holding slide do palco e banners)

 Direito de inserção de material institucional (sobre a empresa e sua atuação em inovação) na mesa de 
credenciamento do Demoday;

 Menção de agradecimento e reconhecimento na abertura do Demoday;

 Menção em notícia pós-evento, publicada no blog e redes sociais do BioStartup Lab;

 1 post exclusivo no Facebook do BioStartup Lab, destacando o patrocínio ao evento;

 Acesso à mailing de inscritos no BioStartup Lab Rodada 02 Interfarma e participantes do Demoday.

R$ 50mil
• Sujeito à disponibilidade



PATROCÍNIO BETA
COTA DE PATROCÍNIO DO DEMODAY BIOSTARTUP LAB - RODADA 02 - INTERFARMA

 Speaking opportunity (privilégio de fala de até 3 minutos na abertura do Demoday)

 1 Inscrição para participar do evento completo (Demoday + BIO Latin America 2018)

 Reconhecimento como patrocinador do Demoday no material promocional e e-mails marketing de divulgação 
do Demoday, incluindo post em redes sociais do BioStartup Lab;

 Logomarca em sinalizações do Demoday (holding slide do palco e banners)

 Direito de inserção de material institucional (sobre a empresa e sua atuação em inovação) na mesa de 
credenciamento do Demoday;

 Menção de agradecimento e reconhecimento na abertura do Demoday;

 Menção em notícia pós-evento, publicada no blog e redes sociais do BioStartup Lab;

 1 post exclusivo no Facebook do BioStartup Lab, destacando o patrocínio ao evento;

R$ 20mil
• Sujeito à disponibilidade



Fotos e Depoimentos

Fotos

Claudio Terra | Diretor de Inovação |
Sociedade Beneficente Israelita
Brasileira Albert Einstein

“A BIO Latin America foi sem
dúvida, um evento de grande peso
para a indústria da biotecnologia,
reunindo diversos experts e
promovendo uma discussão
robusta sobre o tema.”

Paula Carneiro | Diretora | Céleres

“Obrigado pela oportunidade de
participar. O evento é excelente
tanto em conteúdo, palestrantes,
como organização.”

Marité Prieto | Diretora de 
Assuntos Regulatórios | Amgen

Antonino Di Nicolò | 
BD & Marketing Director Latin 
America Ferring Pharmaceuticals

“O evento foi dinâmico e os
assuntos de extrema relevância. Os
palestrantes apresentavam amplo
conhecimento e domínio sobre os
temas. Participação maciça da
agência regulatória, o que
corrobora com a relevância do
evento.”

“It has been a pleasure to meet you
again at the Bio Latin America last
week. I would thank you for the
very good organization and
interesting one-to-one.”

https://www.flickr.com/photos/biominasbrasil/albums/72157672685436063
https://www.flickr.com/photos/biominasbrasil/albums/72157672685436063
https://www.flickr.com/photos/biominasbrasil/albums/72157672685436063


Apoiadores e Parceiros Confirmados

Patrocinador Bronze

Patrocinadores Conference

Patrocinador Ouro



Apoiadores e Parceiros Confirmados

Apoiadores



Arthur Nigri
Diretor de Negócios – Biominas Brasil
Coordenador – BIO Latin America 
arthur@biominas.org.br
+ 55 31 3303.0002 

www.biolatinamerica.com


