
Expanda seus negócios com o AWS Sponsorship
O programa AWS Sponsorship ajuda os  parceiros da AWS, clientes e marcas a expandirem seus

negócios na AWS. Nosso programa oferece benefícios de patrocínio impactantes por meio de 

programas presenciais e virtuais, para ajudar você a atingir diferentes objetivos comerciais. Nosso 

programa ajudará você a alcançar mais de 1 milhão de clientes e clientes potenciais da AWS a cada ano.

O AWS Sponsorship cria impressões positivas sobre sua marca, desenvolve a percepção da marca com 

seus clientes-alvo, impulsiona as vendas ao apresentar seus produtos e soluções aos consumidores, 

gera exposição na mídia para aumentar a credibilidade da sua marca e oferece oportunidades de 

networking e leads. O AWS Sponsorship é fundamental para um marketing poderoso.

Time do AWS Sponsorship – Dedicado à você
O time da AWS Sponsorship se dedica a criar e oferecer oportunidades de patrocínio impactantes. 
Nosso time trabalha ao lado de patrocinadores para oferecer oportunidades personalizadas e eficazes 
em nível global e regional. Nós continuamente inventamos e aperfeiçoamos oportunidades para 
garantir que você fique sempre em sintonia com as necessidades dos clientes.

Alcance seu público-alvo
O time do AWS Sponsorship ajuda os parceiros a alcançarem o público ideal, incluindo
desenvolvedores, profissionais de TI, líderes de TI e tomadores de decisões comerciais em vários 
setores. Nós personalizamos os benefícios do patrocínio com base nas segmentações geográficas e 
tecnográficas para ampliar o alcance ao seu público-alvo.
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Principais pacotes de patrocínio

AWS Sponsorship – Sucesso comprovado do patrocinador
Os patrocinadores nos programas de patrocínio da AWS demonstram 92% de satisfação geral com o
patrocínio da AWS. Fornecemos impacto para patrocinadores em todos os estágios de sua jornada na
AWS. Oferecemos aos Consulting Partners um alto nível de engajamento com tomadores de decisão, 
startups com o conhecimento da marca e oportunidades de vendas, Technology Partners e marcas
com uma plataforma para lançar novos produtos e recursos. Oferecemos soluções de patrocínio para 
cada objetivo comercial. 

“Os parceiros da AWS fazem parte da nossa principal 

estratégia em fornecer suporte aos nossos clientes em todos 

os segmentos verticais, geografias e casos de uso com 

soluções e serviços exclusivos. Juntos, podemos expandir

nossos negócios mútuos e obter êxito.” 

Doug Yeum, Diretor do WW Channel & Alliances da AWS

“Com a AWS, trabalhamos juntos em nosso mercado, somos um 

parceiro estratégico da AWS e patrocinamos vários programas, 

incluindo mais de 17 conferências em todo o mundo durante este 

ano. As conferências são um dos principais pilares da nossa estratégia 

de eventos este ano e até agora têm sido ótimas. “

-Andreas Wiese, Diretor de Cloud Growth, MongoDB

Presença do 
patrocinador

• Stand de parceiros 
com logotipo da 
empresa

Percepção
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• Identidade visual durante 
todo o evento e acesso à
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evento

Viabilização de 
patrocínio

• Acesso ao ERC (Centro de 
recursos dos expositores) e 
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cadastrados
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• Oportunidades de marketing 
promocional para amplificar a 
identidade visual dos parceiros



Visão demográfica geral do público da AWS

DESAFIOS
Mudanças não 
esperadas em requisitos de 
projetos

Correção de 

erros Trabalho

não planejado

Desenvolvedores
Desenvolvedor de software | Arquiteto de 
sistemas de desenvolvimento de softwares

MOTIVATORES

Equilíbrio entre a 
vida profissional e 
pessoal

MOTIVATORES
Solução de problemas

Trabalhar com tecnologia 
nova

DESAFIOS
Sistemas legados Falta de proficiência
tecnológica

Resistência à mudança

Professional de TI
Administradoresde TI (e não 
suporte de TI/helpdesk)

Obtenção de 
experiência/reconheci
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responsabilidade

Solução de 

problemas  

Remuneração

PRIORIDADES

Programação e 
soluções criativas de 
problemas

Foco na avaliação 
técnica vs TCO (custo 
total de propriedade)

Avaliação do TCO 
(Custo total de 
propriedade) e do 
desempenho de novas 
soluções em tecnologia

Gerenciar e conduzir 
operações de TI diárias

PRIORIDADES

Comunicação 
interdepartament
al

Gerente sênior
de adesão

Tecnologia

ultrapassada 

Restrições financeiras

MOTIVATORES
Fornecer vantagem
competitiva por meio 
de sistemas de TI

MOTIVATORES
Solução de problemas  

Trabalho em equipe

DESAFIOS
Retenção de talentos

Resistência à mudança

motivação e
desempenho

dos empregados

Muitas reuniões

Solução de problemas

Contribuir com a
estratégia da empresa

Tomar boas decisões 

Bom funcionamento

organizacional

PRIORIDADES.  
Ter “conhecimento total”
sobre desenvolvimentos
em tecnologia

Fornecer soluções de TI
à empresa

Buscar soluções que ajudem
seus departamentos a se 
tornarem mais eficientes

Tomadas de decisões 
próprias quanto às 
aquisições de tecnologias

PRIORIDADES. 

LÍDERES DE TI
Gerente de TI | Diretor de TI | Supervisor de TI

DESAFIOS

Tomadores de decisões comerciais
Diretor executivo | Diretor de marketing | Diretor de 
operações | Vice-presidente | Diretor de linha de negócios

Fique por dentro de todas as 

oportunidades do AWS Sponsorship

Assine a Global Sponsorship Newsletter ou 

visite o site do AWS Global Sponsorship

https://airtable.com/shrNqnM0cAW4UKZkB
https://aws.amazon.com/partners/marketing/sponsorships/?global-event-sponsorship.sort-by=item.additionalFields.sortdate&global-event-sponsorship.sort-order=asc
https://aws.amazon.com/partners/marketing/sponsorships/

