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Tire seu projeto do papel!

O InvestForum está com as inscrições abertas para projetos inovadores de Software ou
Hardware Livres. Os projetos selecionados receberão ingressos para participar dos quatro
dias do FISL, além de participarem de atividades exclusivas e aproveitarem uma
oportunidade única de networking. Não perca mais tempo, inscreva-se agora, gratuitamente.

Pitch Show para participantes do InvestForum
A vocação empreendedora da comunidade Software Livre
ganha, ano a ano, mais espaço dentro do FISL. A realização
do InvestForum confirma o evento como espaço de negócios.
“O FISL sempre propôs os debates mais atualizados sobre
tecnologia, inovação, liberdade e conhecimento. Nos últimos
anos, temas como empreendedorismo e startups entraram na
jogada. Com o InvestForum, pretendemos fomentar o compartilhamento de ideias criativas entre
empreendedores, investidores e parceiros.”, diz Ricardo Fritsch, coordenador da ASL.Org, organizadora
do FISL.
Vinte projetos serão selecionados para serem apresentados a investidores e experts em negócios, e seus
proponentes participarão do Workshop sobre Pitching com Robert Janssen, líder da aceleradora
Outsource Brazil. O Pitch Show é um treinamento em pitch (espécie de apresentação resumida de 3 a 5
minutos com objetivo de conquistar o interesse da outra parte) que vai ensinar como engajar e encantar
investidores e parceiros para a sua Startup.
Na programação especial para empreendedores, haverá também palestras: Cezar Taurion falará sobre
como o open source está inserido nas ondas tecnológicas como: cloud computing, mobile, social e Big
Data e Internet. Outro convidado confirmado é Diego Remus, abordando o tema empreendedorismo.
Além da colaboração especial do Porto Alegre CITE e do DataPOA.
Saiba mais e inscreva aqui o seu projeto.

FISL15 ganha aquecimento com edição na Amazônia!
Em 2014, finalmente, um gostinho do Fórum Internacional Software
Livre chega à região norte do país, mostrando que o Software Livre é
paixão nacional do Oiapoque ao Chui. O Pré Fisl15 Amazônia será
um aquecimento para a o FISL15 em Porto Alegre, e rola entre hoje e
amanhã, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Belém do Pará. A inscrição é solidária: basta doar um quilo de
alimento não perecível para participar das atividades. Durante o
evento, haverá sorteio de ingressos para o FISL15.
Saiba mais.

Já fez sua inscrição para o #FISL15? Inscreva-se agora!

