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o que é O DIATIPO
O DiaTipo é um encontro  
itinerante de tipografia.

Crystian Cruz
Ricardo Esteves
Fátima Finizola 
Alejandro Paul
Rafael Neder
Catherine Dixon 
Buggy 
Matheus Barbosa

Tony de Marco 
Fernando Mello 
Andréa Branco
Marconi Lima
Priscila Farias 
Claudio Rocha
André Stolarski 
Gustavo Soares

Composto por palestras e debates, o 
DiaTipo reúne tipógrafos, calígrafos, 
designers, pesquisadores, profissionais 
de comunicação visual e demais 
apaixonados por letras de todo o país. 
Tudo com transmissão pela Internet.

O DiaTipo já contou com  
diversos palestrantes, entre eles:



SP, 2008 DiaTipo OpenType  25 - 

SP, 2008 DiaTipo Natal  60  +120
SP, 2009 DiaTipo Bienal ADG  140  +200
SP, 2009 DiaTipo Natal  90  +300
PE, 2010 DiaTipo Letterpress  50  +200
SP, 2010 DiaTipo Natal  180  +400

EDIÇÕES REALIZADAS  +AUDIÊNCIA 
  INTERNET

PARTICIPANTES  
PRESENCIAIS



O DiaTipo acontecerá pela primeira vez  
em Brasília, sábado 27 de agosto na UnB.

ALCEU NUNES 
(Editora Abril/São Paulo) 

DANIEL SOUZA 
(Tátil Design / Rio de Janeiro)

DINO DOS SANTOS  
(DSType / Portugal)

EDUILSON COAN  
(DooType / Paraná)

Palestrantes confirmados:
ELAINE RAMOS 
(Cosac Naify / São Paulo)

FABIO HAAG 
(Dalton Maag / Rio Grande do Sul)

FABIO LOPEZ 
(Rio de Janeiro)

FRED ANTUNES
(CHIBACHIBA/RS)



Além das palestras no sábado,  
os typedesigners Dino dos Santos  
e Eduilson Coan realizarão  
workshops de tipografia de  
24 a 26 de agosto na UnB.

Estimativa de público
200 PARTICIPANTES PRESENCIAIS  
(15 A 25% DE OUTROS ESTADOS)
+ TRANSMISSÃO PELA INTERNET



BENEFÍCIOS

 » Visibilidade perante um público pró-ativo  
e com influência em tomadas de decisões.

 » Demonstrar profissionalismo perante 
clientes e parceiros comerciais.

 » Presença em um evento com 
alcance internacional (comunidades 
latino e ibero-americana).

 » Ampliar conhecimento  
de sua equipe de trabalho.

 » Oportunidade de divulgar e  
compartilhar suas experiências 
relativas ao tema do evento.

 » Diferenciar sua organização 
através de geração de valor.



oportunidades de patrocínio
Light 10 COTAS 
 R$ 750 
 R$ 1.500 

Bold 5 COTAS
R$ 1.500 
R$ 3.000 

ExtraBold 3 COTAS
R$ 3.000
R$ 6.000 

Master 1 COTA 
R$ 12.000  
R$ 6.000 

inserção da marca da empresa em  
todo material promocional do evento

inserção da marca da empresa 
com link no site do evento

inserção da marca da empresa em 
banner do evento no auditório

inclusão de material promo próprio 
no kit dos participantes

espaço para comercialização 
de livros (editoras)

sorteio de uma publicação ou produto 
da empresa via redes sociais

inserção da marca da empresa no 
início e fim dos vídeos que serão 
publicados na internet após o evento

5 mensagens promocionais da empresa 
pelo twitter do evento até 27 de agosto

1 banner da empresa (0,80x1,20) 
na área de circulação do evento

menção de mensagem promocional  
da empresa nos intervalos do evento

palestra de 15 minutos

marca da empresa no crachá

número de inscrições 
oferecidas para o evento 1 3 5 10

preço com desconto | até 02/08 ›
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outras oportunidades de patrocínio

realização

apoio institucional

patrocinador light

parceiros

>coffe-break 
>camisetas do evento
>bolsa e brinde do evento

Contato:  Henrique Nardi  
 11 8119-8422  
 diatipo@gmail.com www.tipocracia.com.br/diatipo

patrocinador bold

Departamento de 
Desenho Industrial


