Bitconf
1,8

23
150

Mil
participantes
na última
edição

+100

3

Palestrantes

Palcos com
palestras

Patrocinadores

12

Mil membros
na
comunidade

Apoiadores

Quem somos?

Nossa história

A BITCONF surgiu como meio de
unir os pioneiros do Bitcoin no Brasil,
em 2014, para debater a evolução
do dinheiro para o meio digital, e se
tornou o maior evento brasileiro
sobre Bitcoin e criptomoedas.

Fomos o primeiro evento a debater sobre Bitcoin no Brasil e
também contribuímos para o surgimento das maiores
empresas e sua divulgação para o grande público.

Temos orgulho de falar que nesses
últimos 6 anos contribuímos muito
para o desenvolvimento da
comunidade brasileira de Bitcoin,
Blockchain e criptomoedas.

E muito
mais!

POR QUE
PATROCINAR A
BITCONF?

A BITCONF já contou com mais de 4.000 participantes ao
decorrer de suas 8 edições, número esse que continua
crescendo evento após evento

Exposição

Além de grandes marcas e um público sedento por
conhecimento, a BITCONF conta com os melhores
palestrantes nacionais e internacionais, que discutem durante o
evento a Blockchain e as criptomoedas em vários aspectos,
além de debater informações atualizadas do mercado cripto
mundial.

Crescimento

Convidamos você também a fazer parte da história da
BITCONF e ajudar a comunidade a crescer cada vez mais,
participando dessa grande revolução.

Conhecimento

42 Soluções Digitais

Networking

Divulgação

Seja um sócio
Colaborador Bitconf
Buscando ampliar e facilitar a presença e a participação de
mais empresas, projetos e iniciativas baseadas em
Cripto/Blockchain no maior evento da América Latina, a
BITCONF, estamos apresentando uma nova forma de
garantir sua presença na conferência: um sistema de
assinatura.
Neste sistema, o patrocinador realiza uma assinatura de um
ou de dois anos, que lhe garantirá espaço na BITCONF,
stand, e publicidade no grupo Bitcoin Brasil no Facebook
(que atualmente conta com 150.000 membros).

Além dessa inovação, será mantido também o sistema de
patrocínio padrão, onde continuaremos dispondo das cotas
usuais.
Fizemos isto pensando em facilitar, em garantir sua
participação e a exposição de sua marca, de seu projeto ou
de serviço, utilizando além da BITCONF todos os nossos
canais.
Estamos à disposição para esclarecer suas dúvidas e
encontrar o plano que melhor se adeque à sua empresa e
sua estratégia de marketing.

Venha fazer parte dessa história!

