


HISTÓRICO

O QUE É O PANDAPÉ DIGITALIZADOS?
O PandaPé Digitalizados é o antigo Café da Manhã PandaPé, um evento 
realizado pelo InfoJobs - o maior jobsite do Brasil, que possui mais de 42 
milhões de perfis cadastrados e mais de 1 milhão de visitas diárias.

8 edições presenciais: (6 em São Paulo e 2 em Porto Alegre)

Temas abordados: Transformação Digital, Novas tendências em 

RH, Recrutamento Inteligente

Público: + de 500 pessoas impactadas

Faça parte da primeira edição online do evento!

JÁ FORAM:



QUAL O OBJETIVO DO EVENTO?
O evento foi criado pelo InfoJobs para promover conhecimento, networking e apresentar 
as tecnologias mais inovadoras para o departamento de RH. 

Para as empresas o evento potencializa o branding, promove a oportunidade de 
novos negócios e parcerias.

Já participaram do evento empresas reconhecidas como:

HISTÓRICO



Temos um encontro marcado!

O EVENTO

21/10
Quinta-feira

09-13h
4 horas

2.000
inscritos



CONECTANDO OS PROFISSIONAIS DE RH COM O AMANHÃ

O PandaPé | Digitalizados, se 
adequa à nova realidade e com 

objetivo de oferecer uma experiência 
melhor aos profissionais de RH e 

passa a ser 100% online.

Um novo conceito de evento

Utilizando de estrutura de última 
geração, faremos transmissão 

para todo Brasil, com convidados 
participando presencialmente e 
de forma remota em  painéis e 

palestras sobre mercado, 
inovação e tendências de RH.

estrutura

Pensando na inclusão das 
pessoas com deficiência 

auditiva, teremos um 
interprete de libras durante 

todo o evento.

acessibilidade

O EVENTO



Alcance da divulgação

+53MI 
Visitas/mês

+780k 
seguidores

+140k 
seguidores

+100k 
contatos de rh

*Considerando InfoJobs e Pandapé



POR QUE SER PARCEIRO DO PANDAPÉ DIGITALIZADOS?

Visibilidade da marca Reforço de propósito

Comprometimento com a 

evolução do setor de rh

Alcance do público-alvo

Apoio a iniciativa para desenvolvimento 

dos profissionais

5 mil inscritos nos eventos online EM 2021
Eventos realizados pelo PandaPé e InfoJobs para profissionais de RH



Grandes nomes farão parte conosco!

Administrador de empresas e 
autor de livros sobre carreira 
e gestão empresarial

Max Gehringer

Serão mais de 16 especialistas da área de RH!

Mestre de Cerimônia

Thiago Fortes 

Convidados



09h00 Abertura do PandaPé | Digitalizados com Thiago Fortes.

09h10 Para começar bem:
Como manter o engajamento hoje com as mudanças e transformações do amanhã.

09h50 Para se inspirar:
O futuro dos processos seletivos acontece agora!

10h35 Para se preparar:
Gestão de mudanças na prática: Os pilares para a transformação.

11h15 Para refletir: 
Empatia: como os processos podem afetar a experiência do candidato.

12h05
Para inovar:
Entenda porquê empresas diversas são mais lucrativas e competitivas hoje, amanhã e 
sempre.

12h30 Surpresa Bônus para todos os participantes.

CRONOGRAMA



COTA MASTER
Contrapartidas:

• Participação como moderador de painel ou vídeo de conteúdo de 

até 1 minuto;

• Envio de 2 e-mail marketing para mailing de 30k contatos

• Logo em toda a divulgação do evento com alcance de mais de 1 

milhão de visualizações;

Landing Page oficial;

LinkedIn e Instagram (PandaPé e InfoJobs);

E-mail Marketing para base de profissionais de RH;

• Banner nos sites (InfoJobs e Blog PandaPé);

• Pop up na área de cliente do site InfoJobs;

• Ação promocional/sorteio para os participantes do evento

Investimento:

R$15.000,00

• Destaque da marca no início, durante e no 

encerramento do evento pelo Mestre de 

cerimônia; 

• Compartilhamento do mailing (seguindo as 

novas regras da LGPD);

• Participação no Webinar de esquenta para 

o evento

Cotas de patrocínio



Contrapartidas:

• Vídeo institucional ou de produto de até 1 minuto;

• Envio de 1 e-mail marketing para mailing de mais ou menos 30k

pessoas;

• Logo em toda a divulgação do evento com alcance de mais de 1

milhão de visualizações;

Landing Page oficial;

LinkedIn e Instagram (PandaPé e InfoJobs);

E-mail Marketing para base de profissionais de RH;

• Banner nos sites (InfoJobs e Blog PandaPé);

• Pop up na área de cliente do site InfoJobs;

• Ação promocional/sorteio para os participantes do evento

Investimento:

R$10.000,00

• Destaque da marca no início e

encerramento do evento pelo Mestre de

cerimônia;

• Compartilhamento do mailing (seguindo

novas regras da LGPD)

COTA ouro

Cotas de patrocínio



Contrapartidas:

• Logo em toda a divulgação do evento com alcance de mais de 1

milhão de visualizações;

Landing Page oficial;

LinkedIn e Instagram  (PandaPé e InfoJobs);

E-mail Marketing para base de profissionais de RH;

• Ação promocional/sorteio para os participantes do evento

• Destaque da marca no encerramento do evento pelo Mestre de

cerimônia;

• Compartilhamento de 50% do mailing de inscritos (seguindo

novas regras da LGPD)

Investimento:

R$5.000,00

Cotas de patrocínio

COTA prata



Contrapartidas:

• Logo em toda a divulgação do evento com alcance de mais de 1 

milhão de visualizações;

Landing Page oficial;

LinkedIn e Instagram (PandaPé e InfoJobs);

E-mail Marketing para base de profissionais de RH;

• Destaque da marca no encerramento do evento pelo Mestre de 

cerimônia; 

Investimento:

R$3.000,00

Cotas de patrocínio

COTA bronze



VAMOS JUNTOS CONECTAR OS PROFISSIONAIS 
DE RH COM O AMANHÃ?

Faça parte da transformação digital do RH 
e marque presença no

renato.giglio@infojobs.com.br 11 9 6066-1240Renato Giglio

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511960661240
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