ANEXO I: INFORMAÇÕES GERAIS
Desde 2004, o Brazilian Content organiza a presença da delegação brasileira ao MIPCOM, maior
mercado de conteúdo para televisão do mundo. A edição de 2018 é a 15ª participação do projeto.
Para participar do evento com o BrC, verifique abaixo os pacotes exclusivos que oferecemos aos
associados, bem como as condições de uso:

PACOTES BRAZILIAN CONTENT
O Brazilian Content oferece dois pacotes: Somente MIPCOM e MIPCOM + MIPJunior.
•

Não há pacote apenas com a credencial para o MIPJunior.

•

Nenhum dos pacotes inclui passagem aérea e/ou hospedagem. Sobre passagens, recomendase que os participantes viajem até Nice e de lá se desloquem até Cannes de táxi, ônibus, shuttle
ou trem. Quanto à hospedagem, para opções mais econômicas, sugerimos que as empresas
participantes pesquisem diretamente por meio de sites como Airbnb, Booking e Trivago.

PACOTE SOMENTE MIPCOM
Valor do pacote: R$ 2.000,00

Participantes adicionais: O Brazilian Content apoia a participação de um inscrito por empresa no
MIPCOM, uma vez que é priorizada a presença do maior número de empresas e não de profissionais.
Ao término das inscrições (22/07), se ainda houver vagas disponíveis, será possível adquirir a segunda
credencial, pelo valor de R$ 3.000,00 – desde que sinalizado previamente no formulário online. Caso
não seja possível, a empresa poderá usufruir do desconto negociado pelo Brazilian Content com a
organização do MIPCOM. O pagamento desta credencial deverá ser realizado em Euros, diretamente
com o evento, conforme instruções que serão repassadas. Empresas associadas que queiram inscrever
um terceiro convidados ou mais poderão também usar este desconto.

Observação: Para fins de comparação, a credencial adquirida diretamente com a organização do evento até 11 de
julho custa € 1.150,00 (aproximadamente R$ 5.238,53). Após esta data, o valor da credencial sobe para € 1.420,00
(aproximadamente R$ 6.475,20). Câmbio utilizado (02/07): 1 € = R$ 4,56.

O QUE ESTÁ INCLUSO NO PACOTE SOMENTE MIPCOM
a) Credencial para participação nos 4 dias do evento;
b) Listagem da empresa e do participante na database online do MIPCOM (MyMIP);
c) Acesso ao MyMIP para visualização de perfis, agendamento de reuniões e inscrições de projetos;
d) Listagem da empresa no catálogo impresso do evento (para inscritos até 12/09/2018);
e) Convite para a festa de abertura;
f) Uso do stand do Brazilian Content, que conta com:
•

salas privativas, mesas e sofás para reuniões;

•

armários com chave;

•

recepcionista;

•

internet;

•

escaninho para disposição de materiais impressos;

•

vitrine para exposição de itens licenciados;

•

monitores com o promo das produtoras

•

água e café;

g) Apoio da equipe Brazilian Content antes, durante e após o evento;
h) Divulgação das produtoras participantes via informativos online, catálogo e folder impresso;
j) Atividades de networking exclusivas organizadas pelo Brazilian Content, tais como rodadas de
negócios com países específicos, reunião com advogado, encontros com representantes de eventos
e/ou de emissoras, entre outros.

PACOTE MIPCOM + MIPJUNIOR
Participante regular - Inclui 3 programas e 1 projeto: R$ 4.000,00

First timer* – Inclui 1 programa OU 1 projeto OU 1 IP**: R$ 2.500,00
*ATENÇÃO! Para se enquadrar como first timer é necessário que seja tanto a primeira participação da
empresa como do participante inscrito no MIPJunior. A validação da inscrição nesta categoria será
realizada pelo Reed Midem (organizador do evento).

**Detalhes sobre as definições de “programa”, “projeto” e “IP” estão no Anexo II da chamada (Pergunta
8 do FAQ).

Participantes adicionais: Caso tenha interesse em inscrever um segundo participante pela sua empresa,
sinalize o interesse no formulário de inscrição. Se ao término das inscrições (22/07) ainda houver vagas
disponíveis, será possível adquirir uma credencial adicional pelo Brazilian Content no valor de R$
3.000,00. Neste tipo de credencial não há programas ou projetos inclusos. Caso não seja possível,
passaremos um link para registro cujo valor da credencial conta com um desconto do BrC, no entanto
o pagamento deverá ser feito em Euros, diretamente com a organização do evento conforme
instruções que serão repassadas.

Observação: Para fins de comparação, a credencial adquirida diretamente com a organização do evento até 11 de
julho custa € 2.655,00 (aproximadamente R$ 12.106,68). Após esta data, o valor da credencial sobe para €
2.925,00 (aproximadamente R$ 13.338,00). Câmbio utilizado (03/07): 1 € = R$ 4,56.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO NO PACOTE MIPCOM + MIPJUNIOR
Além dos itens inclusos no pacote MIPCOM*, este pacote também apresenta:
a) Credencial para participação nos 2 dias do MIPJunior;
b) Inserção de 03 programas e 01 projeto na Video Library para inscritos do de PARTICIPANTE REGULAR;
c) Inserção de 01 programa OU 01 projeto OU 01 IP na Video Library do evento para inscritos no pacote
FIRST TIMER;
d) Listagem da empresa no catálogo impresso do MIPJunior (para inscrições até 10/09/2018);
e) Listagem de projetos e programas no catálogo impresso do MIPJunior para aqueles que optarem por
pacotes em que há conteúdos inclusos (para inscrições até 10/09/2018);
f) Apoio da equipe Brazilian Content antes, durante e após o evento;
g) Convite para a festa de encerramento do MIPJunior;
h) Divulgação das produtoras participantes através do catálogo;
i) Convites para almoços de networking.

*OBS: O MIPJunior não tem área de estandes.

AQUISIÇÃO DOS PACOTES
COMO SE INSCREVER
1) Preencher o formulário de inscrição: CLIQUE AQUI para acessá-lo;
2) Aguardar contato da equipe BrC para confirmação de informações 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 dentro
dos prazos estipulados.

SOBRE AS INSCRIÇÕES
•

As inscrições ficam abertas até às 23h59 do dia 22 de julho de 2018;

•

O não preenchimentos dos formulários e envio de documentos solicitados por e-mail dentro
dos prazos implica no cancelamento automático da inscrição;

•

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 DOS PACOTES
•

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

•

Documentação em dia: O pagamento das mensalidades e todos os documentos solicitados –
tais como pesquisas pós-eventos, termo de adesão, segmentação, prestação de contas ApexBrasil, informações de negociações internacionais realizadas, entre outros – devem estar em
dia, não sendo permitida a aquisição do pacote até regularização.

FORMA DE PAGAMENTO

As inscrições efetuadas dentro do prazo (22/07/2018) 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 vencimentos fixos em: 14/08/2018 e 14/09/2018.

•

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, deverá ser enviado um e-mail formalizando
tal cancelamento ou não comparecimento.
A empresa deverá 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 empesa para substituí-lo.

OBRIGATORIEDADES DA EMPRESA
•

É obrigatória a assinatura do contrato de participação no evento para aquisição do Pacote BrC,
bem como o envio da via original por correio para o escritório da BRAVI em São Paulo (Alameda
Santos 1773 – sala 1207 – São Paulo/SP – CEP 01419-002);

•

Preencher e enviar a Pesquisa Pós Evento até o dia 28/10/2018;

•

Preencher e enviar a Prestação de Contas BrC até o dia 28/10/2018.
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;
Os documentos servem como comprovação à Apex-Brasil quanto aos gastos efetuados
diretamente pelos participantes, em contrapartida aos gastos realizados pela Apex-Brasil por
meio do Brazilian Content para a presença no evento com itens como aquisição do estande,
montagem do estande, apoio para o pagamento de credenciais, entre outros.

Acesse aqui o Manual das Obrigatoriedades Pós Evento, que informa detalhadamente como deve ser
feita a organização e envio de todos os documentos necessários.

