
Olá empresa engajada em 
disseminar o ágil pelo mundo :)

Ah, mas eu nem sou tão engajada assimmm…

Pode até ser, mas se você chegou até aqui, saiba que isso está a um passo 
de mudar...



E, para te convencermos 
disso dá uma olhadinha 
nas próximas perguntas...



Desistiu de procurar 
profissionais no 
mercado e está 
formando seu 
pessoal. 

Massss, não tem 
muita certeza por 
onde começar?

Você já usa o ágil na 
sua empresa mas 
quer melhorar 
ainda mais o valor 
de suas entregas?

Está com 
dificuldade de 
encontrar bons 
profissionais na 
região?



Se identificou com alguma destas 
perguntas?! 

Então, com certeza o InterÁgil 
poderá te ajudar!

Não se identificou mas ainda assim quer dar uma forcinha?
Segue na leitura aí! Não abandona não! :)



O que é o InterÁgil?

InterÁgil é o principal evento da Região de Araraquara 

totalmente focado em Agilidade!

O seu principal objetivo é disseminar o conhecimento de 

ágil na região e estimular a troca de experiências entre 

aqueles que já praticam ou querem conhecer sobre 

agilidade.

E pinta tanta gente bacana por lá! Uma galera do bem,  

interessada e entusiasmada! 

Resultado: a cada edição é notável o quanto cresce o evento, o network e 

as oportunidades geradas!



Tá, mas como o InterÁgil 
pode te ajudar?

Dá uma olhada nesses 
números...



Em 2016 rolou a primeira edição do 
InterÁgil e desde então o número de 
participantes tem aumentado a cada 
ano!

Araraquara



Para um evento que começou de forma despretensiosa 
é bem surpreendente o tanto de gente interessada em 
aprender mais sobre ágil na região!

Tivemos participantes de mais de 
30 empresas diferentes, estudantes 
e profissionais autônomos que 
puderam aprender e trocar 
conhecimento!



Sem contar as vidas 
transformadas pelas conexões 

no InterÁgil!

Dá uma olhada...



Este é o Marcel
Em uma de nossas edições o Marcel veio participar do 

evento e teve a oportunidade de falar um pouco das 

vagas da empresa em que trabalhava.

Em seguida, uma outra empresa da região também fez 

a divulgação de  suas vagas. E, pra surpresa do Marcel, 

essa empresa também trabalhava com ágil e a 

oportunidade parecia excelente!

Resultado: o Marcel acabou se candidatando para 

uma das vagas e conseguiu uma nova oportunidade de 

continuar evoluindo a sua carreira como agilista! 

E a nova empresa de quebra 
ganhou um palestrante novo! 

Olha ele aí já disseminando 
conhecimento!



Esta é a Tânia

Ela trabalha na área de Infraestrutura e 

participou da última edição do InterÁgil. No 

evento a Tânia pôde consolidar a  visão de que 

o ágil pode ser aplicado em qualquer área! 

Mais do que isso, adquiriu conhecimentos de 

que é possível impactar alguns pilares bem 

importantes de uma organização como a 

cultura e as pessoas!

Hoje a Tânia se dedica a aprender mais sobre o 

ágil e como aplicar esses conhecimentos à sua 

realidade!



De anônimo a coach 
de sucesso
Paulinho Template teve a sua vida 
transformada pelo InterÁgil….

Confira aqui um trecho da palestra dele mostrando as 

suas habilidades...

É verdade esse 
bilete!

Tá bom! Não foi pelo InterÁgil, 
foi pelo YouTube High School! 
:)

Na verdade esta foi uma das 
intervenções artísticas 
(fantásticas!) que tivemos no 
evento com a Cia Tarcio Costa 
de Teatro!

https://youtu.be/TZIrwsV8UL0
https://youtu.be/TZIrwsV8UL0
https://www.facebook.com/cia.tarciocosta
https://www.facebook.com/cia.tarciocosta


Agora os coachs de verdade :P



E o que os participantes 
acharam?

Organização 
muito atenciosa 
e preocupada 
com os 
detalhes!

Avanço 
perceptível de 
2017 para 2018!

As palestras 
foram de 
excelente 
qualidade!



O que vem por aí no 
InterÁgil 2019?



Ainda estamos planejando o evento mas, com certeza, 
vamos repetir a dose de aprendizado/network e cumprir 

nossa missão de multiplicar agilistas por aí!

2016 2019

2016

2017

2018

SAVE THE DATE: 23 de Novembro/2019

São Carlos



A 4a edição do InterÁgil será em São Carlos, em um 
ambiente muito propício “ONovoLab”



E aí? Animou em fazer  a diferença?

Ajude o InterÁgil 2019 a acontecer 
apoiando-nos com o seu patrocínio!



Quer participar também?
Sendo um patrocinador, além de auxiliar a construir um 
evento que estimula o crescimento da comunidade ágil 

na região você poderá colocar a sua empresa em 
evidência e atrair para ela os melhores talentos. 

Veja na página seguinte nossos planos e 
escolha qual se adequa melhor à você!

Essas são as empresas 
que já nos ajudaram em 

eventos anteriores

E estes nossos 
fantásticos apoiadores



Benefícios Bronze Prata Ouro Platina Diamante

Logo no Site do Evento x x x x x

Logo no cartaz de divulgação x x x x x

Logo nas costas da camisa x x x x x

Menção na abertura/encerramento do evento x x x x x

Agradecimento nas redes sociais x x x x x

Banner no evento *  x x x x

Logo em materiais impressos de divulgação do evento   (flyers e crachás) x x x

Agradecimento individual nas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter) x x

Lista de e-mail dos participantes x x

Tempo de 5 minutos para falar no evento x

Espaço para stand no local do evento * x

Logo na manga da camisa (destaque) ** x

Palestra de 30 minutos *** x

Ingressos de cortesia para o evento 2 4 6 8 10

Valor R$ 800 R$ 1100 R$ 1500 R$ 2200 R$ 3500

* A empresa é responsável por fornecer o banner e stand a ser exposto durante o evento

**Apenas disponível um espaço na manga, verificar disponibilidade

***Apenas disponível 3 slots, verificar disponibilidade



Entre em contato com a gente!

Vem fazer a diferença na 
região!



Email 
contato.interagil@gmail.com

Facebook 
facebook.com/araraquarainteragil

Site interagil.com Twitter twitter.com/interagil

Instagram instagram.com/interagil/

https://www.facebook.com/araraquarainteragil/
http://interagil.com
http://twitter.com/interagil
https://www.instagram.com/interagil/

