INFORMAÇÕES GERAIS – KIDSCREEN 2018
O Kidscreen Summit é considerado uma referência pelos profissionais da indústria do entretenimento infantil. A
próxima edição acontece de 12 a 15 de fevereiro de 2018, no Hotel InterContinental em Miami (EUA).
Em 2017, recebeu aproximadamente 2.000 participantes de mais de 50 países diferentes, contou com mais de 400
buyers de conteúdo infantil e mais de 900 produtores e distribuidores. O principal foco do Kidscreen é o
networking, e a organização oferece diversas oportunidades de interação como almoços com os executivos, speed
pitches e coquetéis. Quanto a área de conteúdo, a programação das palestras e painéis é de boa qualidade para os
produtores em busca de capacitação.
Além das atividades já mencionadas, há ainda a possibilidade de participar da Master & Mentor Classes*, cursos à
parte, que acontecem nas manhãs dos dias 13 e 14 de fevereiro.
O pacote do Brazilian Content para o Kidscreen Summit 2018 inclui a credencial com acesso às atividades do evento.
Confira abaixo mais detalhes sobre o pacote.
*Atividades com custo e inscrição extra credencial. Interessados em participar, devem entrar em contato diretamente com Joel
Pinto (jpinto@brunico.com). O valor de cada curso é de US$250.

PACOTE KIDSCREEN
O Brazilian Content oferece credencial com desconto através do pacote Kidscreen, cuja aquisição é exclusiva para
produtoras participantes do projeto. Nenhum dos pacotes inclui passagem aérea e/ou hospedagem.
Valor do Pacote Kidscreen: R$ 2.160,00
Observação 1: Para fins de comparação, a credencial comprada diretamente com o evento custa US$ 1.795,00
(aproximadamente R$ 5.847,00).
Observação 2: O pacote do BrC não inclui hospedagem nem passagem aérea. Há a opção de acomodação no próprio hotel do
evento, com tarifa para participantes do Kidscreen: US$ 329,00 a diária + US$15,00 de taxa de serviço. Acesse o link
específico para estas reservas: InterContinenta Miami. Para opções de hospedagem mais econômicas, sugerimos que as
empresas participantes procurem diretamente em sites como Airbnb e Booking e Trivago.

O QUE ESTÁ INCLUSO NO PACOTE KIDSCREEN
a) Credencial para os 4 dias de evento, com direito à café da manhã e almoço;
b) Reunião preparatória para o Kidscreen no Brasil;
c) Acesso e listagem à database profissional para visualização de perfis e agendamento de reuniões;
d) Apoio de um representante BrC durante o evento;
e) Possibilidade de inscrição em atividades extras: Master Classes e Mentor Classes específicas, com custos
adicionais e pagos diretamente pelo participante (para inscrições, contate Joel Pinto, jpinto@brunico.com, da
organização do evento).
f)

Inclusão da produtora no catálogo BrC para o evento.

AQUISIÇÃO DO PACOTE
COMO SE INSCREVER

1) Preencher o formulário de inscrição: CLIQUE AQUI para acessá-lo;
2) Aguardar contato da equipe BrC para confirmação de informações de inscrição e acertos de pendências, caso
seja necessário;
3) Assinar e enviar o termo de participação em eventos internacionais, entre sua produtora e a BRAVI/Brazilian
Content;
4) Efetuar o pagamento do pacote: boleto será enviado por e-mail;
5) Acompanhar os informativos, executando os procedimentos enviados por e-mail pela equipe.

SOBRE AS INSCRIÇÕES



As inscrições ficam abertas até às 23h59 do dia 10 de dezembro de 2017;



Caso ainda haja disponibilidade de vagas após o encerramento das inscrições, os valores serão acrescidos de
30%;



As vagas são limitadas e haverá seleção das empresas pelo Brazilian Content, que respeitará critérios como
nível de segmentação e ordem cronológica de inscrição.

CONDIÇÕES DE USO DO PACOTE



Os pacotes BrC são para uso exclusivo de empresas que participantes do projeto Brazilian Content. Se a sua
produtora tem interesse em participar do projeto, entre em contato com nossa equipe:
international@braziliancontent.com;



É necessário estar com todas as documentações, tais como pesquisas pós-evento, termo de adesão,
segmentação, prestação de contas Apex-Brasil, informações de negociações internacionais, entre outros, e as
mensalidades em dia, não sendo possível a inscrição até regularização.



Cada empresa associada poderá adquirir somente uma credencial utilizando o subsídio oferecido pelo Brazilian
Content. Somente no caso de sobrarem vagas é que poderemos oferecer uma segunda credencial para a
empresa já inscrita.

FORMA DE PAGAMENTO
As inscrições efetuadas dentro do prazo (10/12/2017) podem escolher uma das formas de pagamento abaixo:


Parcelado: em 03 (três) parcelas iguais, sendo que a 1ª parcela deverá ser paga no ato da confirmação. As
outras duas terão vencimento fixo em: 15/12/2017 e 15/01/2018.



À vista: 5% de desconto

Importante: Inscrições efetuadas fora do prazo de inscrição mencionado acima, além do acréscimo de 30% no valor
do pacote, não poderão ser pagas em três parcelas e nos pagamentos à vista, não contarão com o desconto de 5%.

CANCELAMENTO OU NÃO COMPARECIMENTO
Caso o participante cancele ou não compareça ao evento, não será possível o reembolso à empresa associada e o
valor do pacote deverá ser integralmente pago pela produtora e/ou ressarcir à BRAVI a diferença entre o valor pago
pelo participante à Associação do valor total pago pela Associação à organização do evento, a menos que indique
à equipe do Brazilian Content outro participante da mesma empresa para substituí-lo até o dia 15/01/2018. A
comunicação deverá ser realizada impreterivelmente por meio do e-mail international@braziliancontent.com.

OBRIGATORIEDADES DA EMPRESA
 Preencher, rubricar e assinar o contrato de participação no evento para aquisição do pacote BrC;
 Preencher e enviar a Pesquisa de satisfação online até o dia 24/02/2018;
 Preencher e enviar a Prestação de Contas BrC até o dia 24/02/2018. A prestação de contas é composta por: 1)
cópia dos documentos comprobatórios da despesa (fatura/NF e comprovante de pagamento – no caso da
passagem aérea, também é necessário o boarding pass de todos os trechos); 2) planilha de custos preenchida e
assinada. Todos esses documentos devem ser enviados conforme consta no Manual de Prestação de Contas BrC
do Produtor. Os documentos servem para comprovarmos à Apex-Brasil os gastos efetuados diretamente pelos
participantes, em contrapartida aos gastos realizados pela Apex-Brasil por meio do Brazilian Content para a
aquisição do estande, montagem do estande, apoio para o pagamento de credenciais, entre outros.

