FICHA DE INSCRIÇÃO START-UP INNOVATION CHALLENGE

Nome da Startup
Nome do responsável
Cargo
E-mail
Telefone
01. Selecione a sua categoria:
( ) Melhor Inovação em Ingredientes Alimentícios

( ) Melhor Inovação em Produtos Alimentícios

02. Nome da Startup:
03. Nome do produto:
04. Descrição do produto:
05. Descreva a Inovação e originalidade técnica do ingrediente/produto: destacar em qual
aspecto o produto foi inovador, como por exemplo, cor, textura, conveniência,
composição, novas formulações, reformulação de tecnologias, conveniência,
praticidade, sensorialidade, sustentabilidade etc

06. Proposta de valor: benefícios para o consumidor, incluindo atratividade,
praticidade, funcionalidade, saudabilidade, criatividade, direcionamento claro ao
consumidor/ público alvo, entre outros

07. Validação: Mercado: Qual o tamanho do mercado? Quão acessível é este
mercado? / Público Alvo / Testes de viabilidade

08. Processo Produtivo: Tecnologia de fabricação, grau de complexidade e outras
características

09. Impacto econômico: relação custo X benefício, acessibilidade e posicionamento do
produto no mercado brasileiro ou até mesmo exportação

10. Recursos disponíveis: Quais são os principais recursos que sua startup já tem
disponível para seu negócio? (Equipe, dinheiro, tecnologia, parcerias, patentes, etc

11. Necessidades: Quais os principais recursos que sua startup ainda está buscando no
curto prazo para viabilizar os próximos passos do seu negócio? (Equipe, dinheiro,
tecnologia, parcerias, patentes, etc

12. Quais das opções a seguir melhor descreve o estágio atual da Startup?
( ) Protótipo / MVP / Bancada / Prova de conceito / Patente
( ) Usuários / Teste Piloto / Teste Beta / Aprovação regulatória concluída
( ) Clientes pagantes / Lançado no mercado
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13. Envie a logo da empresa e uma imagem que represente sua inovação.
14. Compartilhe o link do Website, LinkedIn, Facebook e/ou outra rede social da Startup
(opcional).

*Por favor, envie sua ficha de inscrição completa em WORD e o regulamento assinado em PDF
para o startup@fi-events.com.br. Avaliaremos a sua inscrição e retornaremos em breve com a
confirmação da participação e o link para pagamento.
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